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RESUMO 
Este artigo apresenta uma reflexão sobre pressupostos, conceitos, ações, intenções e 
estratégias que participaram da instauração de uma proposição artística denominada “arte 
objetual digital”. Essa proposição explora a possibilidade de existência de objetos 
produzidos a partir do deslocamento de procedimentos operacionais do espaço físico real 
para o virtual tecnológico. A conformação dessa produção objetual ocorre sob certas 
condições vinculadas a um conceito amplo e aberto de objeto, tendo em vista a identificação 
da realidade virtual numérica como território de trabalho. Junto a essa produção objetual é 
articulada uma reflexão sobre características distintivas de dispositivos tecnológicos que 
gerenciam e condicionam formas de percepção. 
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ABSTRACT 
This study intends to propose a reflection about presuppositions, concepts, actions, 
intentions and strategies that played a role in the establishment of the artistic proposition 
named  digital object art.  This proposition explores the possible existence of objects 
established through an operational procedures move from the real space to the technologic 
virtual. The conformation of this objectual production occurs under some conditions linked to 
a broader concept of object, focusing the identification of a numeric virtual reality as the field 
of work. A reflection about different characteristic of technological devices which manage and 
determine the perception linked to this objectual production. 
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Outros objetos, outras circunstâncias 

Nos últimos anos venho realizando trabalhos utilizando novas tecnologias, 

pesquisando certas especificidades da expressão artística em ambientes de 

realidade virtual. De modo mais específico, tenho trabalhado com tecnologia digital, 

identificando e estudando a maneira como são gerados os mundos de realidade 

virtual, bem como o comportamento de proposições artísticas que passei a 

denominar de “arte objetual digital”. 

A conformação e a existência dessa produção ocorrem em certas condições que se 

vinculam à possibilidade de existência de um conceito amplo de objeto – com 

especificidades dos ambientes de realidade virtual –, à demarcação de uma matéria-

prima específica e à utilização de procedimentos operacionais de apropriação e 

transformação de objetos, deslocados do espaço físico real para o espaço virtual 

tecnológico. 

Entendo que essa escolha mantém uma unidade com certos assuntos vinculados ao 

meu trabalho já desenvolvido no espaço físico real e, ao mesmo tempo, permite a 

abertura de novas possibilidades expressivas para transitar e manobrar 

procedimentos e conceitos operacionais. Nesse sentido, existe, por caminhos 

diversos na constituição de uma “arte objetual digital”, um olhar retrospectivo, que 

busca a elaboração de uma estrutura de trabalho dialética que remonta a 

experiências um tanto quanto análogas. Essa dialética é um exercício de liberdade, 

de reflexão e ação, que assume a contaminação e as referências, como processo de 

investigação. 

Meu ponto de partida para a conformação de uma “arte objetual digital” é instituir 

uma conduta de trabalho que percebe no território da realidade virtual tecnológica a 

existência de produção, comércio e circulação de tipos específicos de objetos: os 

objetos digitais 3D. Inventados ou criados como simulações de objetos existentes no 

mundo físico real, essa categoria de objeto é comumente uma estrutura utilitária, 

produzida para ser inserida em mundos virtuais relacionados a diversas áreas do 

conhecimento como arquitetura, urbanismo, decoração, cinema, engenharia e 

animações publicitárias, por exemplo. São objetos fabricados com um design 
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específico e direcionados a determinadas funções: simular uma forma no espaço 

virtual para observar sua aparência antes que ela exista no espaço físico real, 

simular comportamentos físicos para localizar defeitos e aperfeiçoar eficiências, 

inserir objetos em mundos virtuais para que eles possam exercer papéis 

cenográficos, entre outros.  

Partindo desse propósito, busco localizar e demarcar espaços onde existem objetos 

digitais 3D disponíveis e arquivos que configuram sua volumetria e aparência. Nessa 

direção, localizo na internet sites que disponibilizam arquivos de antigos objetos 3D, 

ou seja, trabalhos realizados há algum tempo que estão disponíveis para uso 

gratuito. Tais objetos passaram a condição de sucata digital, fruto da obsolescência 

causada pela renovação tecnológica.  

É através desses objetos digitais 3D que estabeleço um deslocamento de minha 

prática objetual, admitindo o computador como ateliê, softwares como ferramentas e 

dezenas de objetos obsoletos capturados em sites na internet como material de 

trabalho. Esses objetos são gradativamente analisados, estudados e testados. 

Muitos deles são desmontados, e suas partes catalogadas e guardadas como 

detritos em pastas (arquivos) de um computador (figura 1). 

Mèredieu, abordando a natureza dos objetos e detritos utilizados como matéria-

prima no processo de produção artística, considera que: 

 
O que constitui a natureza do detrito é a sua perda de valor de uso, 
assim como o não-valor de troca que daí resulta. O sistema de 
reciclagem permite, inversamente, fazer retornar ao circuito da 
produção e do consumo os restos e detritos gerados por esta mesma 
produção e consumo. Objetos, matérias em profusão, os restos se 
acumulam e são oferecidos à cobiça do artista, que restituirá a estes 
resíduos um novo valor de troca. Sobre um plano artesanal (ou 
industrial), o princípio da recuperação dos materiais corresponde a 
uma prática antediluviana. (MÈREDIEU, 2004, p. 352) 

 

Diferentes dos objetos reais, os objetos digitais 3D se revestem de uma plasticidade 

específica em função da sua natureza constitutiva. Por possuírem uma matriz digital, 

permitem o amplo acesso e a manipulação de suas estruturas, abrindo um campo 

para grandes possibilidades processuais. Através de softwares de computação 

gráfica, podem ser trabalhados como uma matéria maleável, capaz de fornecer 
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configurações formais inesperadas e, nesse sentido, podendo servir a múltiplos 

propósitos. 

Disponíveis para diversas interferências, os objetos digitais 3D se prestam 

interminavelmente a experimentalismos e a jogos de construção e desconstrução. 

Por meio de comandos de softwares, esses objetos, podem ser esticados, cortados, 

interpenetrados, agrupados, duplicados e ter suas texturas e acabamentos 

intercambiados. 

A questão primordial desses mecanismos consiste no fato de que essas ações 

nunca são definitivas, uma vez que outros comandos permitem a reversão parcial ou 

total de qualquer alteração, sem perdas ou danos. Os diálogos entre acertos e erros, 

entre avanços e recuos, constituem-se em métodos de trabalho e conformam 

investigações sempre ativas e retroativas.  

    
         

Fig. 1 – À esquerda, fragmentos de objetos digitais da Internet 
Fig. 2 – À direita, objeto da série Objetos à deriva, 2103 

 

 

O trabalho com esses objetos propicia uma nova relação entre forma, matéria e 

espaço. Ao ampliar a escala de um objeto, o espaço se estica e, ao girar o objeto, 

seu movimento se expande, promovendo formações estruturais inteiramente 

inusitadas.  

No ambiente digital, os fenômenos físicos relacionados à matéria e à solidez das 

formas também perdem seu prestígio. Não existem objetos leves ou pesados, 

superfícies quentes ou frias. Percebe-se, nesse processo, um enfraquecimento do 

que entendemos por matéria de um objeto, pois esta não possui mais, em relação às 
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estruturas, nenhuma solidez, e sua substância se estabelece sobre uma natureza 

específica e diferenciada. 

Além da possibilidade intrínseca, propiciada pela prática artística de apropriação e 

fragmentação de objetos, reafirmo, através de minhas construções objetuais, o 

desejo de desarrumar o cotidiano e inverter desígnios; retificar contínua e vivamente 

suas leis, suas ordens pré-determinadas; quebrar suas rotinas, suas cadeias 

produtivas e cotidianas, intrinsecamente previsíveis.  

Desejo, de certo modo, que as associações entre fragmentos heterogêneos e as 

deformações e as transmutações de aparência material possam envolver meus 

objetos na temporalidade da fantasia. Percebo o objeto como uma forma de 

construir uma realidade que possa ser recipiente de experiências, um lugar para o 

público cogitar associações pessoais. Nesse sentido, o objeto se presta a estimular 

projeções, dentro de uma percepção mista: o que sei e o que não sei; o que 

reconheço e o que desconheço; a satisfação e a perturbação (figura 2). 

Arte objetual digital como artemídia 

As atuais proposições artísticas articuladas com tecnologia digital têm aprofundado, 

de modo específico, o processo de reflexão do artista em relação à estrutura pela 

qual o trabalho será disponibilizado para o público. Isso ocorre devido ao fato de a 

tecnologia digital estar amplamente envolvida na criação e no desenvolvimento de 

novas mídias; na renovação e mesmo na reinvenção tanto dos sistemas de registro, 

armazenamento e transmissão de informações quanto dos veículos ou dispositivos 

de telecomunicação, no seu conjunto ou em particular. 

Experimentando diferentes recursos tecnológicos e, entrando em contato com 

trabalhos de artemídia em laboratórios, universidades e exposições, tenho 

trabalhado simultaneamente com diferentes estruturas, na intenção de configurar 

proposições artísticas que possam se manifestar concomitantemente em diferentes 

situações, espaços, e em processo de deslocamento permanente. Acredito que essa 

opção está amplamente em conformidade com o campo de possibilidades 

expressivas configurado pela artemídia, ou seja, um território favorável a uma 

intermedialidade dinâmica, a uma estruturação de obras que possuem a vocação 
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para encontrar caminhos de expansão, de revitalização e alargamento de 

possibilidades criativas, no interior e no cruzamento de distintos suportes, meios 

e/ou dispositivos. 

Na direção desse propósito, tenho procurado investigar espaços no interior dos 

quais posso inserir objetos e constituir lugares de existência para eles. Minha 

pesquisa visa, prioritariamente, identificar diferenciadas formas de trabalho, 

percepção e relação com uma arte objetual digital e, do mesmo modo, perceber a 

possibilidade dessa produção ser dotada de comportamentos e incorporar 

singularidades em função da especificidade de cada estrutura. 

A partir dessa investigação, tenho trabalho preponderantemente com duas 

estruturas de existência do trabalho: vídeos e videoinstalações explorando sentidos 

de teleimerção e configuração de lugares. Desse modo, a produção de objetos 

digitais articula-se no contexto da artemídia como uma proposta que não possui uma 

forma de apresentação única e definitiva, e sim estruturas em trânsito que podem se 

manifestar simultaneamente, de maneira conjunta ou isolada, em tempos, espaços, 

materialidades e situações distintas.  

Uma arte objetual digital em vídeos 

A prática do vídeo, no contexto da artemídia, implica a ideia de uma estrutura 

dinâmica e fugidia, que pode sofrer traduções, transformações e adaptações em 

função dos vários dispositivos, meios e suportes em que o vídeo é gerado e sobre 

os quais ele pode ser aplicado ou articulado. Essas circunstâncias remetem a uma 

prática videográfica em constante circulação, abrindo a possibilidade de 

conformação de proposições mutantes que se acomodam e são adequadas a 

diferentes territórios de produção e distribuição, na medida em que uma proposta 

relacionada à imagem em movimento é desejada e requisitada. 

O conceito contemporâneo de vídeo acha-se bastante expandido em função de 

mudanças provocadas, principalmente, pelo surgimento de novas tecnologias. 

Também há um princípio de liberdade que não obriga a afirmação da especificidade 

do vídeo, fazendo com que o recorte dessa forma de expressão seja instável e 

circunstancial (figura 3). 
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Podemos pensar, por exemplo, que trabalhos de videoarte já são realizados com 

câmeras de telefones celulares, editados em notebooks através de softwares de 

edição de imagens e distribuídos por meio de diversas mídias, a exemplo da 

internet. Devemos considerar conjuntamente que, em muitos casos, um trabalho em 

vídeo é coparticipante de um sistema maior, envolvendo interfaces, interatividade, 

transmissão e construção da obra em tempo real. 

No caso específico de uma arte objetual digital, a produção de vídeos está 

relacionada a técnicas de animação de imagens digitals 3D. Edmond Couchot (2003, 

p. 212) enfatiza que a produção de movimento em imagens dessa natureza dirige-

se, cada vez mais para a dimensão realista, permitindo reproduzir, com fiel exatidão, 

a aparência fenomenal do real. Reforçam esse processo a aparência realista de 

formas, texturas e efeitos de iluminação de cenas. A consequência disso é o 

surgimento de um ultrarrealismo que permite simular o real tanto na sua aparência 

como nas leis físicas e comportamentais que o regem. Couchot ressalta que essa 

busca pelo realismo cinético dos objetos ou seres está relacionada com o realismo 

cinematográfico, com o desejo de introduzir na animação digital princípios técnicos 

que possam dar a impressão, ou melhor, impor a certeza de que objetos ou seres 

foram “filmados por uma câmera, ou dito de outra forma, vistos por um testemunho 

que atesta sua autenticidade”. Essa proximidade se justifica pelo fato de a indústria 

cinematográfica e, principalmente, a indústria de jogos serem, nos últimos anos, as 

principais fontes de investimento e aplicação da animação digital. 
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Fig. 3 – Trabalhos com vídeos de arte objetual digital da série Objetos à deriva, 2014 

 

É preciso considerar, entretanto, que a simulação cada vez mais próxima do real 

não é uma condição intrínseca das técnicas de animação digital 3D, uma vez que 

vários produtores (animadores, artistas e cineastas) utilizam a animação digital, 

tomando distância em relação ao ultrarrealismo cinematográfico. 

Em meu processo de trabalho, percebo, na animação de objetos 3D direcionados 

para vídeos, um espaço de existência fértil e bastante específico para uma arte 

objetual digital. Assim, trabalho com softwares, procurando atribuir comportamentos 

aos objetos e utilizar os fragmentos de sons que havia capturado e armazenado 

durante as primeiras etapas práticas do trabalho.  

Para animar os objetos, levo em consideração recursos e estratégias que possam 

reforçar a ideia de estranhamento através de sons, transformações e movimentos 

improváveis. 

O resultado dessas transformações e movimentos são situações paradoxais que 

desqualificam o objeto tomado como matéria inerte, passiva ou submissa às leis 

físicas naturais, ao comportamento dos materiais e à vontade do homem. Surge, 

nesse processo, um objeto cinético dotado de condutas que violam nossa fé 

perceptiva e brincam com ela. Nesse sentido, os objetos se comportam de maneira 

incongruente, e isso diz respeito à própria natureza deles: híbridos, antifuncionais, 

construídos com sucata digital. 
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Acredito que a animação e a sonorização propiciadas pelas técnicas de vídeo 

constituem um dado importante na configuração volumétrica e espacial de minha 

proposição objetual digital, uma vez que incorporam e exercem o papel do 

movimento contingente que ocorre, por exemplo, no espaço real, na medida em que 

um observador se desloca e muda sua posição de observação em relação a um 

objeto tridimensional. 

Através da animação e da sonorização, os objetos digitais tornaram-se veículos de 

um tempo percebido, e o tempo tornou-se uma dimensão visível dos espaços. Com 

isso, os objetos passaram a se relacionar de maneira mais íntima com o tempo, 

tornando-se dependentes de uma duração que os revela diante do público. 

Uma arte objetual digital em videoinstalações 

Minha proposta de trabalho direcionada a videoinstalações com objetos digitais 

busca duas metas prioritárias: a primeira envolve a possibilidade de mesclar 

situações espaciais e temporais em um mesmo lugar, de estabelecer um conjunto 

de relações entre objeto, espaço arquitetural e público; a segunda envolve a 

intenção de construir uma estrutura que permita a conjugação de objetos em diálogo 

num mesmo espaço, com um controle de interferências externas, visuais e sonoras. 

Projetos de videoinstalação envolvem, de maneira muito acentuada, uma estratégia 

expositiva, um exercício programático do ato de expor, uma consciência das 

articulações, dos arranjos e ajustamentos de coordenadas espaciais e topológicas 

entre obra e público, tomando como referência o espaço que foi apropriado ou 

construído para a realização da obra. Essas características fazem com que as 

videoinstalações sejam pensadas e construídas em termos de dispositivo. 

Anne-Marie Duguet descreveu e analisou a utilização de dispositivos no âmbito das 

artes visuais, especialmente junto à produção de artistas que trabalharam com 

videoinstalações. Segundo a autora, o dispositivo pode ser definido como uma 

organização técnica, em muitos casos de ordem cenográfica, que visa produzir efeitos 

específicos. Além disso, o dispositivo coloca em jogo diferentes instâncias enunciativas 

e figurativas nas quais são problematizadas maneiras particulares de implicação do 

público na obra e suas experiências perceptivas (DUGUET, 2002, p. 13–44). 
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As videoinstalações com objetos digitais buscam gerar formas de articulação entre o 

espaço real e o virtual, estabelecendo relações de percepção entre o físico e o não 

físico, contrapondo ou justapondo, em um mesmo ambiente, a presença real do 

público e a presença virtual dos objetos. 

A videoinstalação, como dispositivo, permite ao artista fazer uma aposta em cena 

dos elementos constituintes da representação. O termo indica um tipo de criação 

que recusa a concentração sobre um objeto específico e uma aposta em uma única 

situação. A instalação estabelece um conjunto de relações espaciais entre o objeto e 

o espaço arquitetural que levam o espectador a tomar consciência da sua integração 

na situação criada, considerando as relações entre vários elementos. A experiência 

da obra pelo espectador constitui, nesse sentido, um desafio determinante. A obra 

toma o estatuto de um processo a ser vivenciado, a sua apreensão efetua-se em 

uma observação e em um deslocamento espacial do observador e na duração 

dessas duas ações. Comprometido num percurso, implicado num dispositivo, o 

espectador participa na mobilidade da obra. O dispositivo designa a forma como se 

dá a apresentação de uma obra e como as circunstâncias da sua divulgação 

inscrevem-se numa finalidade sistêmica. 

   
     

Fig. 4 e 5 – Videoinstalações com arte objetual digital realizadas em 2011 e 2014. 

 

Na videoinstalação, o público passa a habitar a obra assim como habita o mundo. 

Elabora-se, assim, a percepção de uma proposição artística como um ambiente, 

lugar com três dimensões espaciais, transposição cênica do quadro à realidade. As 

obras implicam a participação física do espectador que se torna um dos elementos 

da obra (figuras 4 e 5). 
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Construindo lugares 

Algumas especificidades surgidas nos modos de produção e relação com uma arte 

objetual digital que venho implementando em ambientes virtuais permitem 

conceituar e definir esses ambientes mais como lugares e menos como espaços. 

Uma definição que não tem a pretensão de rotular, mas, antes, de resgatar e 

interrogar alguns conceitos de lugar e o possível aparecimento de um gênero 

específico de lugar que surge no contexto de trabalhos artísticos articulados com 

tecnologia digital. 

Comumente o conceito de espaço relacionado à tecnologia digital está associado à 

ideia de “ciberespaço”, neologismo de origem americana, empregado pelo escritor 

Willian Gibson (2003) no romance ciberpunk Neuromancer. No contexto desse 

romance, o ciberespaço designa o território das redes digitais como uma nova 

ordem econômica e cultural marcada por encontros, aventuras e conflitos. Com a 

popularização do computador pessoal e a crescente expansão da internet, a palavra 

ciberespaço ganhou outras conotações e passou a ser um termo amplamente aceito 

e difundido como uma forma de designar um espaço não físico, configurado no 

conjunto de conexões e relações realizadas nas redes de computadores. 

Para Arlindo Machado (2003, p. 177), a expressão ciberespaço designa não 

propriamente um lugar físico para onde nos deslocamos como corpos matéricos. É 

uma figura de linguagem para designar aquilo que ocorre num lugar virtual, tornado 

possível pelas redes de telecomunicação. Pierre Levy (1999, p. 92) define e aplica o 

conceito de ciberespaço ao “espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores”, ou seja, como um espaço computacional abrangente e 

virtual, que existe na conexão global on-line.  

Também é possível encontrar o conceito de ciberespaço aplicado a espaços digitais 

fechados, ou seja, não necessariamente globais ou de conexão em rede. André 

Lemos (2002, p. 137) aborda a realidade virtual como lugar do ciberespaço, não 

restringindo essa realidade a uma conexão. Para o autor, podemos nos relacionar 

com o ciberespaço quando estamos em contato com qualquer interface que possa 

figurar na tela de um computador, não havendo necessidade dessa relação ocorrer 

através de uma conexão em uma rede mundial de computadores. Lemos nos faz 
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pensar em um espaço gerado na interação entre homem e tecnologia, um espaço 

que abrange todas as topografias digitais, que vai desde a telecomunicação até a 

configuração de interfaces multimídias, bancos de dados, realidades virtuais, 

imagens e textos em monitores de computador, etc. Podemos concluir, assim, que o 

conceito de espaço digital engloba o ciberespaço. 

Mas seria pertinente continuar a fazer referências aos ambientes de realidade virtual 

como um espaço? Quando construímos objetos numéricos nesses ambientes e 

estabelecemos formas de relação com eles não estaríamos construindo lugares? 

Anna Barros (2003, p. 153) enfatiza que, no cenário do pensamento contemporâneo, 

a idéia de lugar passou a assumir uma posição importante, principalmente através 

da fenomenologia expressa nas obras de Husserl, Whitehead e Merleau-Ponty. Sem 

atribuir ao lugar uma estrutura formal definida, percebe-se, junto a esses autores, 

um pensamento que sugere a idéia de lugar não como uma coisa fixa, mas como 

uma essência inconstante e mutante.  

Para o filósofo Edward Casey (1997, p. 202–330), ocorre gradativamente, no 

pensamento do século XX, o surgimento de idéias acerca do lugar não como uma 

entidade, mas como um evento em processo contínuo, não estando confinado a um 

corpo ou a uma coisa. O lugar, visto como um evento, capaz de dar um lugar a 

coisas de maneira complexa e com efeitos complexos, como algo responsável por 

uma reeducação perceptiva e sensorial.  

Para David Harvey (1992, p. 257–276), no domínio do avanço tecnológico, percebe-

se o aniquilamento do espaço pelo tempo, e um novo tipo de valoração do lugar se 

desenha ao mesmo tempo como conseqüência e como reação à espacialização 

abstrata: temporalização do espaço que substitui a espacialização do tempo. 

De um modo específico, uma arte objetual digital instalada em ambientes virtuais 

define lugares dentro do ciberespaço. Lugares que estão além do espaço que a 

física descreve. Lugares metaforicamente análogos e com conexões e similaridades 

no mundo físico material, porém diferentes e separados deste, pois não são feitos de 

forças e partículas físicas palpáveis, mas de bits e bytes. 
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Afirmar que esses lugares não são feitos de matéria física palpável pode parecer 

óbvio, mas é algo que não devemos subestimar. Por não estarem ontologicamente 

enraizados ou condicionados aos fenômenos das leis da física, ou seja, presos às 

limitações que determinam certas propriedades físicas do mundo real, encontramos, 

nesses lugares, características muito específicas. São lugares nos quais os objetos 

não possuem peso, densidade e temperatura; em que as dimensões são relacionais, 

e que não estão contidos em nenhum complexo das leis da física. E seja qual for o 

número de dimensões que as teorias físicas acrescentem às suas equações, esses 

lugares continuaram fora de todas elas.  

O ambiente digital fez surgir um território de produção em artes visuais determinado 

por uma geometria indefinida, em que é possível o abandono das noções de 

superfície e matéria dos objetos como dimensões físicas palpáveis. No ambiente 

digital, a noção clássica de dimensão física de um objeto, de ocupação de um 

determinado espaço, pode perder progressivamente características da sua natureza, 

do seu valor analítico tomado como decupagem ou desmontagem da realidade 

cotidiana perceptiva, em prol de outras formas de produção e avaliação do espaço e 

do tempo que nada têm em comum com as do passado (VIRILIO, 1993, p. 23). Sem 

dimensão física definida, esses objetos configuram-se, potencialmente, como formas 

dinâmicas e maleáveis, possuindo uma natureza adaptável às múltiplas aplicações e 

interfaces de visualização. 

Considerações finais 

Na articulação entre produção artística e novas tecnologias é inevitável que o artista 

se interrogue sobre as características das estruturas onde o trabalho é produzido e 

compartilhado. Nesse processo, é importante o conhecimento do uso tradicional de 

suportes e meios, e um pensamento claro a respeito das intenções de exploração e 

utilização de tecnologias, visando a uma consciência sobre diferenças e 

especificidades. Mas a mesma consciência que permite a reflexão, a busca e o 

conhecimento dessas especificidades revela os caminhos para suas transgressões. 

A tecnologia digital desenvolve-se, atualmente, lado a lado com um momento de 

expansão das linguagens artísticas e, rapidamente, a preocupação de artistas deixa 

de ser apenas entendimento, conhecimento e demarcação das fronteiras de um 

território, para se tornar um processo de transgressão, de constituição de novas 
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possibilidades. Entretanto, transgredir normas e fronteiras significa, por vezes, 

reforçar ainda mais o seu traçado, colocar os obstáculos em evidência para dar o 

devido valor à superação. 

Produzir arte utilizando tecnologia digital não representa, a priori, um índice de 

especificidade ou inovação. Como afirma Couchot, “a técnica predispõe, mas não 

determina”. Nesse viés, uma nova técnica não acarreta forçosamente uma nova 

arte, “mas faz surgir as condições para sua aparição”. Segundo Couchot (2003, 

p.18–19), uma nova técnica ou tecnologia modela a percepção, age sobre o 

imaginário e impõe uma visão de mundo: “Mas no final das contas é ao criador 

somente que cabe exercer sua liberdade enquanto sujeito autônomo ante a 

autonomia da técnica”. 

Desejo, com minha produção objetual digital, agir de maneira transversal no 

processo de destinação dos artefatos provenientes do contexto tecnológico, abrindo 

hiatos para uma percepção permanente acerca da eterna transitoriedade e, 

principalmente, da impermanência e obsolescência de máquinas, objetos e 

materialidades. 

 

Deslocar meus procedimentos e conceitos operacionais do espaço físico real para a 

constituição de uma arte objetual digital é um desafio enriquecedor e uma maneira 

de perscrutar a essência da tecnologia digital e sua ampla capacidade de articulação 

com o território das artes visuais. Esse processo implica novo aprendizado, espaço 

de pesquisa tecnológica e poética, que me permite reconsiderar e reposicionar 

estratégias e intenções. Enfatizo, por outro lado, que as intenções e estratégias que 

se manifestam na instauração de uma arte objetual digital se mantêm abertas a 

variados campos de significação, e que o objetivo da narração dessas operações é 

sempre o de adensar o pensamento em torno das ações e dos temas que 

perpassaram a configuração do trabalho. 
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