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RESUMO 

GONÇALVES, D. S. Glitches Poéticos em Relatos Afetivos. 2017. 163f. 

Dissertação (Mestrado em Artes Visuais - Linha de Pesquisa Processos de 

Criação e Poéticas do Cotidiano) - Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

 

Esta pesquisa procura estabelecer possibilidades de se dar 

visualidade a alguns modos de relacionar através da rede mundial de 

computadores. Ao encadear processos que envolvem participantes que 

trocam relatos afetivos em conversas de texto comigo num aplicativo de 

encontros para smartphone – o Tinder – e outros sites de trocas pessoais, 

produzo utilizando personagens desenhados, colagens e montagens todas 

no ambiente digital, que exploram o glitch e mesclam fragmentos dessas 

conversas de texto.  

Palavras-chave: relatos afetivos; redes sociais on-line; glitch; colagem 

digital; desenho digital; arte contemporânea  

ABSTRACT 

 

This research seeks to establish possibilities of giving visibility to 

some ways of relating through the world wide web. By linking processes that 

involve participants who exchange affective stories in conversations with 

me in a smartphone dating application - Tinder - and other personal 

exchanges sites, I produce using drawn characters, collages and montages 

all in the digital environment, which explore the glitch and merge fragments 

of these text conversations. 

Key-words: affective relationships; social networks; glitch; digital collage; 

digital drawing; contemporary art
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Nesta dissertação, para não criar ambiguidades, o termo glitch será 

utilizado de três sentidos diferentes, distinguidos por adjetivos para não 

criar confusões entre modos que penso o glitch. Primeiro, para se referir ao 

glitch que acontece em dipositivos eletroeletrônicos, usarei o termo glitch 

digital1. Para se referir ao glitch que acontece em relações de afeto, 

usarei glitch afetivo.  Já o glitch que acontece nos meus trabalhos 

que é provocado como procedimento artístico (subversivo), chamo de 

glitch poético.  

 No decorrer da pesquisa no programa de pós-graduação, elaboro 

diversos procedimentos, como questionar pessoas acerca de seus 

relacionamentos on-line e compartilhar experiências com estas mesmas 

pessoas acerca de meus relacionamentos, ora para juntar relatos afetivos 

que foram comunicados na forma de textos, ora para dar visualidade aos 

relatos textuais delas e meus a partir de trabalhos digitais que mesclam 

estes textos, desenho e colagem no espaço virtual, montagem e inserção 

de falhas no arquivo final. Procuro os glitches afetivos, termo criado 

para identificar questões presentes nas conversas textuais negativas on-

line entre pessoas que se encontram ou se encontraram em 

relacionamentos afetivos. As obras cujo processo apresento nessa 

dissertação advêm tanto de minhas experiências quanto de outras pessoas. 

Num primeiro momento de minha pesquisa, junto informações 

embasadas teoricamente por autores como o teórico polonês Zygmunt 

Bauman (2009), em seu livro Amor Líquido, e no livro Conversação em 

Rede, da pesquisadora brasileira Raquel Recuero (2012). Com essas 

leituras me desloco para o social, para observar se a internet está 

espalhada e mais acessível. Apresento os desdobramentos acerca da 

                                                           
1 Utilizo a fonte VCR OSD Mono nessa dissertação para enfatizar ideias ao invés do uso 
de grifos ou texto em itálico. A utilização dessa fonte também destaca minha intenção em 
criar um texto que busca maior noção de imersão no mundo eletrônico para a pessoa que 
o lê. 
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fragilidade ou não dos laços humanos por intermédio da conversação on-

line. Pontuo que meu olhar se reserva principalmente para relatos afetivos 

de pessoas que conheci através de um app de encontros entre pessoas. 

Abro espaço para também reforçar que fazer relatos afetivos, escrever 

sobre si são de extrema importância, apesar das pessoas que 

compartilham estes relatos muitas vezes pensem no viés de “desabafo” 

para designar o que fazem. O filósofo francês Michel Foucault (1992), em 

seu livro O que é um autor, caracterizou relatos pessoais sob o termo 

“escrita de si”, ao observar a potência existente no ato de compartilhar 

histórias pessoais, num âmbito geral, seja na forma de escrita, oral ou como 

obra visual, a qual enfatizo nessa dissertação. Lembrando que: aqui o 

termo relato afetivo sempre se referirá às mensagens de texto utilizadas 

enquanto material para compor as obras. 

  Seguindo os questionamentos, parto também para o principal 

problema da pesquisa: Como apresentar visualmente os conflitos 

e a fragilidade de relacionamentos amorosos mediados pela 

internet. Farão parte dessa dissertação diferentes artistas como 

referência para auxiliar nessa questão. Discutirei como cada um aborda 

visualmente uma busca semelhante à minha nesta pesquisa. Entre os 

artistas estão: o estadunidense Rhys Ernst, cujo trabalho em vídeo envolve 

comparações históricas de como as pessoas se relacionam com aquilo que 

sai da norma padrão para encontros afetivos; a também estadunidense 

Emily Trunko (1997), que dá maior visibilidade às últimas mensagens 

trocadas através da internet por pessoas envolvidas em vários tipos de 

relacionamentos (Trunko coleciona essas mensagens que são 

disponibilizadas por meio de um blog); apresento também o artista 

estadunidense Steven Harmon (1995), que criou um ambiente virtual para 

contar sobre suas angústias amorosas; o brasileiro José Irion Neto (1984), 

envolvido com Glitch Art – que se refere a um tipo de falha ou erro com 
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resultado sonoro ou visual em aparelhos eletrônicos – há mais de 10 anos, 

o qual pude entrevistar para corroborar esta pesquisa. Além disso, exibo o 

processo de minhas tentativas para criar tal visualidade anteriormente 

apresentada, chegando finalmente a procedimentos que têm forte 

influência nas condutas artísticas associadas a artistas da Glitch Art. 

Adotei os conceitos discutidos pela artista e teórica holandesa Rosa 

Menkman (2011) e o também artista e teórico estadunidense Iman Moradi 

(2004) sobre Glitch Art. Este termo permite que eu provoque visualmente a 

ideia de um glitch digital e isto se torna interessante para ser 

apropriado à minha pesquisa, visto que posso caracterizar estas falhas nas 

comunicações afetuosas mediadas pela internet como glitches 

afetivos. Também o glitch poético, na minha pesquisa, que conheci 

através de Menkman e Moradi, se trata de um procedimento artístico que 

está sendo utilizado para desenvolver minha poética visual. 

Meus procedimentos envolvem trocas de relatos afetivos com 

brasileiras e brasileiros que conheço pela internet, com também a 

apropriação de outros relatos afetivos de desconhecidos em forma de 

conversas de textos on-line. Com estes relatos, passo para a segunda 

etapa do processo criativo, na qual estou aprimorando obras mais e mais 

complexas pela montagem de desenhos, capturas de telas com esses 

relatos afetivos e o uso de técnicas associadas à Glitch Art. Busco 

elementos variados para montar os desenhos, emprego autorretratos 

desenhados, textos de relatos pessoais (meus e de outras pessoas). Para 

compor e experimentar com estas imagens e textos no espaço do desenho, 

utilizo os software Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Notepad++, 

Wordpad, Microsoft Paint, Audacity, sites como Google, Pinterest e Tumblr. 

Estes também auxiliam na criação de personagens desenhados a partir de 

determinado relato, usando Krita e Photoshop. Neste espaço que interpola 

conversas de texto que tive on-line e que apropriei de conversas textuais 
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de outras pessoas, crio em seguida a noção de certo movimento quando 

faço uma coleção de diferentes obras em vídeo e também os colocando em 

um espaço expositivo físico. 

 

ANTECEDENTES 
 

De 2011 a 2015 estudei na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

em Rio Grande, Rio Grande do Sul, onde obtive o grau de bacharel em 

artes visuais. Rio Grande fica “do ladinho” de Pelotas. No decorrer dessa 

formação, dentre diversos processos experimentais (inclusive com 

performance) me encontrei numa produção focada no meu íntimo, que 

explorei pela primeira vez lá, em uma das diversas disciplinas, mas o que 

percebi ao me mostrar nas obras foi a maneira me livrar de determinados 

tormentos. Isso trouxe a percepção de duas principais potências no ato de 

apresentar caminhos tortuosos: a de mudança “instantânea” e a 

identificação de outras pessoas comigo. O “instantâneo” que menciono 

é a mudança de como eu encaro o mundo e o mundo me encara, como me 

mudei de dentro para fora imediatamente após apresentar tais angústias 

pessoais. A identificação a que me refiro aconteceu e acontece de forma 

inesperada, pelas outras pessoas, que vêm e conversam comigo de forma 

totalmente diferente de antes. Isso faz com que nos tornemos íntimos por 

nos reconhecermos com base nos temas que tratei. 

 Assim, optei por continuar nesse caminho: do relato afetivo, 

compartilhar passagens negativas de namoros ou “ficadas”. Agora não 

somente compartilhadas por mim como também por outras pessoas. 
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LINGUAGEM USADA AQUI E NA WEB 
 

 Quando comecei a pensar na presente dissertação, ocorreu uma 

grande guinada para um lado não estabelecido inicialmente. Existia pouca 

ou nenhuma afinidade com a forma de dar visualidade àquilo que estava 

buscando e seus procedimentos técnicos. As afinidades que pretendia 

emendar não estavam tão conectadas como fico feliz em dizer que estão 

agora. 

 A dissertação procura usar com pouca frequência a escrita além da 

forma técnica, mas também funcionar como extensão dos temas aqui 

abordados; assim, também um pouco da escrita informal característica de 

usuários da internet “brotará” por aqui. 

Como falarei exclusivamente do meio digital de produção visual e 

relações humanas através da mediação de computadores e smartphones, 

além de inserir minha própria experiência pessoal nesse tipo de relação 

entre pessoas, usarei também as gírias e neologismos2 mais corriqueiros 

usados em sites de redes sociais no Brasil na escrita dessa dissertação. 

Busco isto: um registro mais completo e, como dito, fiel ao que está 

ocorrendo no mundo on-line. Como a cultura que circula pela internet é 

altamente mutante e cada vez menos apresenta uma identidade que 

permaneça por muito tempo, exibo um recorte de como são as 

conversações pela internet em alguns estados brasileiros entre os anos de 

2016 e 17. 

                                                           
2 Normalmente esses neologismos e gírias vêm também junto a estrangeirismos, como 
“flopar” (quando alguém falta em uma reunião/encontro) “linkar” (enviar o endereço de 
determinado site) “logar” (entrar em algum site que necessite acesso restrito) e 
abreviações como “blz” (beleza), “msg” (mensagem), “cmg” (comigo) ou mesmo novas 
formas de se escrever algo como “catioro” (cachorro) “meo deos” (meu Deus) “100sual” 
(sensual) etc. 
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Hoje, no momento em que você, leitora ou leitor, passa a 

acompanhar este texto, já adianto: será apresentado um registro 

de uma realização extensa de um processo que não para de 

forma alguma. Como escreveu o psicanalista e filósofo francês Félix 

Guattari (1992, p.134), “as velocidades infinitas estão grávidas de 

velocidades finitas.”. Ou seja, para se entender do que algo se trata com 

um mínimo de informação é preciso esperar um tempo: um tempo de 

gestação dessa informação sobre determinado assunto, para que passe a 

ser compreendido e melhor estudado. O parto ocorre quando tal assunto é 

passível de estudo e então aprofundado. 

 

#$#@@#$@##$@@$#@%%%%%%!!@@@!@!@$%%¨&$%¨¨##@$$##%$%%%#%@$%

@%%$%$%$%%#@#####$$%%%%#%$$%%##$!!@@@##@$@#$#@$$@$#$#@#@$#

@$#@#$@#$#@$$##@$#$@#$#$#$#$@#$#$#$#$#$ 

 

ALGUNS TERMOS RELACIONADOS À INTERNET 
 

Julgo importante citar alguns termos já no início ao invés de um 

glossário básico ao fim de toda a escrita. E certamente, dependendo da 

época em que este texto for fruído, a leitora ou o leitor já escutou os termos 

a seguir por conversas pela rua, ônibus, escolas, faculdades, bares, 

padarias e principalmente, em sites pela rede mundial de computadores. 

❖ App: Abreviação da palavra inglesa application – em 

português, aplicativo. É descrito com mais frequência como 

programas que podem ser baixados diretamente para seu 

smartphone. Muitos são gratuitos e podem executar as mais 

diferentes funções, desde um calendário a um app que faz a 
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previsão do tempo ou que proporciona aulas de idiomas 

variados ou encontros românticos com outras pessoas etc. 

❖ Blogs: vem da simplificação da palavra inglesa weblog, que 

em uma tradução livre se aproxima de “diário da internet”. É 

o tipo de site que se dispõe a servir como um diário de seu 

usuário, podendo ser colocado ali qualquer tipo de assunto. 

Com o passar do tempo as plataformas on-line para a criação 

de um blog se multiplicaram e se diversificaram, trazendo 

novas formas para postar o conteúdo que é desejado, sendo 

os mais famosos atualmente o Wordpress, Blogger e Tumblr. 

❖ Conta/Perfil: É o espaço nas redes sociais on-line onde suas 

informações estão dispostas, um espaço aonde você publica 

seu próprio conteúdo, de forma anônima ou não, dependendo 

do tipo de site. 

 

❖  Chat: Palavra advinda também do inglês, que é a 

conversação instantânea - não sempre – através de texto, 

vídeo ou voz entre duas pessoas ou mais, essencialmente 

através de um dos diversos sites na internet que contam com 

este artificio. Tem sua tradução brasileira como “bate-papo”, 

mas seus usuários raramente utilizam a palavra bate-papo, 

usando ao invés, chat ou mesmo o nome de sites ou apps que 

proporcionam conversação instantânea, como Messenger ou 

Whatsapp. 

❖ Fórum on-line: Site onde diversos perfis se reunem para 

discutir sobre determinado assunto. 

❖ Meme: Originou-se em 1976, quando o zoólogo Richard 

Dawkins usou a palavra em seu livro O Gene Egoísta. Nele, 

o cara define meme como “uma unidade de evolução cultural” 

que se propaga de indivíduo para indivíduo. Mas hoje os 
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memes têm uma definição mais específica. Normalmente 

quando alguém fala em meme, ela está se referindo a alguma 

piada de internet ou acontecimentos virais. Algo viral na rede 

é algo que se espalha numa velocidade incrível, de forma 

exponencial para diversas pessoas em poucas horas. 

❖ Messenger (ou Facebook Messenger): É um aplicativo para 

smartphones de mensagens instantâneas (chat) entre uma ou 

mais pessoas, sejam as trocas de mensagens feitas por texto, 

vídeo, voz ou fotos. É inteiramente ligado ao Facebook, ou 

seja, para utilizá-lo é necessária uma conta no site citado. Se 

for utilizado no computador o usuário tem a escolha de usar 

ou não o Messenger para conversar com seus contatos no 

Facebook. Já os usuários de smartphones tem uma certa 

obrigatoriedade em baixar o app para então conversar com 

seus amigos do Facebook. 

❖ Net: Abreviação para Internet. 

❖ Like: do inglês “gostar”, “apreciar” ou, como é mais traduzido, 

“curtir”. Advindo de um botão de ação no Facebook, para o 

usuário mostrar que apreciou a postagem de um de seus 

contatos ou para passar a seguir uma página em específico 

também dentro do Face. O like, acompanhado de um 

desenho azul simplificado de um sinal de aprovação com a 

mão, provavelmente acabou por ser mais conhecido e 

utilizado pelos brasileiros devido à demora que o Facebook 

teve para ganhar uma tradução oficial em português. O que 

fez com que o botão “like” passasse a ser o botão “curtir”. Ou 

seja, durante certo tempo muitos usuários brasileiros do 

Facebook conviviam com likes ao invés de curtidas, fazendo 

então uma assimilação dessa palavra para o vocabulário 

informal cotidiano. Após o tamanho sucesso do Facebook 
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como site de rede social número um do mundo, outros 

serviços passaram a usar o like em seus apps ou sites para 

apresentarem um senso de familiaridade maior para novos 

usuários de seus produtos. O Tinder e o Youtube são 

exemplos disso. 

❖ Selfie: Abreviação e adaptação, ou melhor, um neologismo 

advindo da palavra inglesa self-portrait (autorretrato). Aqui ela 

é utilizada principalmente para dar nome aos autorretratos 

feitos por smartphones, webcams e tablets também.  

❖ Smartphone: Basicamente é um celular mais moderno, que 

possui um sistema operacional, possibilitando que se 

assemelhe a um computador. Apesar de existirem desde 

meados da década de 90, somente nos últimos dez anos se 

popularizaram por terem uma interface e preço mais 

acessíveis. Podendo acessar a internet e baixar apps dos 

mais variados. Celulares cujas funções se estendem a 

somente realizar chamadas já fazem parte de um “passado 

tecnológico contemporâneo”. 

❖ Tá dentro: Diz respeito à Pessoa altamente inserida no 

ciberespaço. 

❖ Tumblr: Plataforma de blogs muito utilizada nos últimos anos, 

principalmente por sua identidade mais “jovem e descolada”. 

❖ Whatsapp: É um aplicativo também de mensagens 

instantâneas muito semelhante ao Messenger, porém de uso 

exclusivo de pessoas que possuam um smartphone. Para 

adicionar algum contato para conversar pelo “whats” como é 

chamado popularmente, é necessário ter o número do 

telefone dessa pessoa para então iniciar uma conversa. 
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1 REDE MUNDIAL 
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Neste capítulo busco apresentar de modo técnico o quão forte é o 

alcance da internet atualmente. A partir da agregação de conceitos e alguns 

pensamentos filosóficos, encaminho a escrita a concluir sobre a 

passividade de que muito do que será encarado durante a dissertação pode 

ser elevado a uma pesquisa cuja identidade não é só de costumes da 

internet brasileira ou estadunidense, mas geral. 

Não importa o quanto sejamos únicos como seres pensantes e 

tenhamos cada um uma potência subjetiva única. Ainda estamos dispostos 

a pensar igualitariamente sobre a sociedade e buscar respostas, ao olhar 

ao nosso redor. No momento em que digito estas palavras no programa 

para edição de textos WPS Writer em meu laptop numa sexta-feira à tarde, 

escutando o grupo de música eletrônica Visaプリペイ3 pelo site Bandcamp, 

mais rapidamente sabemos que apesar das distâncias físicas e geográficas, 

quase não existem obstáculos quando se faz o uso da internet. 

Mas, antes, introduzo o conceito de ciberespaço, do qual Lévy 

explica:  

Eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação 
aberto pela interconexão mundial dos computadores. Esta 
definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 
eletrônicos [...], na medida em que transmitem 
informações provenientes de fontes digitais ou destinadas 
à digitalização. (LÉVY, 2010, p.94-95) 

Na minha pesquisa, busco pelo ciberespaço justamente no que diz 

respeito à comunicação em aberto pela interconexão mundial 

dos computadores, pela possibilidade de trocas de relatos afetivos com 

muitas outras pessoas ou então poder observar como pessoas em outros 

países estão lidando com os laços humanos mediados pelo ciberespaço. 

Nos parágrafos seguintes continuo com as colocações de Lévy, agora em 

                                                           
3 Traduzindo do japonês, “Visa pré-pago” 
<https://visaprepaid.bandcamp.com/album/oceans> acesso em 12 mar. 2018 
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problematizar as fronteiras criadas pelos diferentes idiomas falados pelo 

mundo e se a língua inglesa estaria dominando a web. 

Lévy (2010), quando lança o problema do idioma, fala sobre o 

aparente domínio da língua inglesa no ciberespaço e que, “além disso, as 

instituições e empresas americanas constituem a maioria dos produtores 

de informações na internet.” (LÉVY, 2010, p.246). Mas segue 

argumentando: “Contudo, a ameaça de uniformização não é tão grave 

quanto poderia parecer à primeira vista.” (LÉVY, 2010, p.246). Continuando 

seu raciocínio, faz comparação a outros meios de comunicação, tais quais 

a televisão, os jornais e como a internet amplia a difusão de informação 

quando  

O ciberespaço não apresenta centros difusores em direção 
a receptores, mas sim espaços comuns que cada um pode 
ocupar e onde pode investigar o que lhe interessar, 
espécies de mercados da informação onde as pessoas se 
encontram e nos quais a iniciativa pertence ao 
demandante. (LÉVY, 2010, p.247) 

Logo depois se apronta em evidenciar os seguintes aspectos da não-

dominação estadunidense, mais precisamente da língua inglesa dentro da 

rede, que, na minha opinião, é um dos fatores que pode dificultar 

relacionamentos entre as pessoas: 

O fim dos monopólios da expressão pública. 

Qualquer grupo ou indivíduo pode ter, a partir de agora, os 
meios técnicos para dirigir-se, a baixo custo, a um imenso 
público internacional. [...] pode colocar em circulação 
obras ficcionais, produzir reportagens, propor suas 
sínteses e sua seleção de notícias sobre determinado 
assunto. 

A crescente variedade de modos de expressão. 

Desde simples hipertextos até hiperdocumentos 
multimodais ou filmes em vídeo digital, passando pelos 
modelos para simulação gráfica interativa e as 
performances em mundos virtuais... Novas formas de 
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escrever imagens, novas retóricas da interatividade são 
inventadas. 

O desenvolvimento das comunidades virtuais 4  e dos 
contatos interpessoais a distância por afinidade. 

Ora, o ciberespaço favorece justamente a integração em 
comunidades virtuais independentemente das barreiras 
físicas e geográficas. 

A diversidade cultural no ciberespaço será diretamente 
proporcional ao envolvimento ativo e à qualidade das 
contribuições dos diversos representantes culturais. Ainda 
assim, o principal fato a ser lembrado é que os freios 
políticos, econômicos ou tecnológicos à expressão 
mundial da diversidade cultural jamais foram tão fracos 
quanto no ciberespaço. O que não significa que essas 
barreiras sejam inexistentes, mas que são muito menos 
fortes do que nos outros dispositivos de comunicação. 
(LÉVY, 2010, p.248-249) 

 

Apesar de sofrer ameaças esporádicas de “espionagem descarada” 

pelo governo nacional e de outros países aliados a grandes empresas de 

comunicação, na web ainda se produz muito conteúdo livre, que não 

precisa passar por um órgão de censura antes do livre acesso à internet - 

isso certamente impossibilitaria procedimentos meus para criar obras aqui 

presentes, como uma simples pesquisa de material de referência (fotos, 

cores, tutoriais etc.). “A crescente variedade dos modos de expressão” 

atinge em cheio as possibilidades de criar algo que pode ser único e ao 

mesmo tempo múltiplo: imagens ou vídeos que mesmo sem qualquer 

palavra ou idioma criam significado para pessoas de diversas partes do 

mundo se conversarem a partir daquilo. Memes são um exemplo de como 

isso funciona. Por exemplo, alguém na Alemanha cria uma imagem de teor 

cômico sobre um assunto político relevante a diversos outros países além 

de onde aquela imagem se originou, fazendo assim esse meio de 

expressão criado por aquele alemão se tornar relevante não somente 

                                                           
4 Aqui Lévy se refere aos grupos criados por meio de sites de redes sociais. 
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dentro de seu país; a imagem viralizou. Sobre os “freios” que Lévy 

menciona, como eu disse acima, talvez eles estejam se fortificando, 

principalmente quanto aos fatores políticos, mas, ainda assim, “freios mais 

fracos” comparados à televisão ou o jornal. Felizmente, no momento que 

“teclo” essas palavras tenho o privilégio de dispor de um ciberespaço aberto 

e “não-filtrado” no que diz respeito a imagens que posso me apropriar, 

vídeos a que posso assistir, artigos que posso ter como referência. 

Ainda posso “linkar” uma pequena, mas potente, passagem de 

Recuero (2012, p.45) à questão cultural, ao passo que “[as redes sociais 

on-line] Tratam-se de novas formas de ‘ser’ social que possuem impactos 

variados na sociedade contemporânea a partir das práticas estabelecidas 

no ciberespaço.” Apresento esses argumentos para fortificar a 

possibilidade de trocas globais de relatos afetivos que remonta, assim, às 

comunidades possíveis que agora não são mais regionais ou nacionais, 

mas mundiais. Lévy ainda aponta que existe espaço para diferentes 

situações culturais e que não há alguém para lamentar que a rede está 

uniforme: 

Não apenas as lamentações sobre uniformização não 
correspondem à realidade, que pode ser constatada por 
qualquer um sem dificuldade, mas, sobretudo, não há 
ninguém a quem reclamar. O ciberespaço contém, de fato, 
aquilo que as pessoas nele colocam. (LÉVY, 2010, p.249) 

 

É importante lembrar aqui que apesar de dar como exemplo os 

memes linhas atrás, esse tipo de fenômeno também produz sentidos locais, 

somente entendidos por um determinado país ou grupo de Whatsapp, por 

exemplo. Ainda pelos escritos de Lévy (2010), “Observemos, contudo, que 

a existência de uma língua corrente é em si um trunfo para a comunicação 

internacional.”. E alerta ainda que as nações que têm o inglês como língua 

oficial são maioria, seguidas do espanhol, chinês e hindi, os dois últimos 
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por questões demográficas. E também pontua que o inglês é muito utilizado 

na internet também pela razão de que China e Índia, apesar de possuírem 

maior população, possuem restrições para estarem on-line, como a 

censura pelo governo ou mesmo dificuldade monetária para conexão à 

internet. Além disso, podemos lembrar, a China é um país rigoroso com o 

tipo de informação que os usurários da “net” podem acessar ou enviar para 

o ciberespaço. Finalmente, segundo ele, “os freios à manutenção e à 

extensão da diversidade linguística são essencialmente técnicos” (2010, 

p.250). 

Outro problema é a dificuldade de encontrar lugares para “logar na 

rede”. Pois mesmo que as barreiras linguísticas não apresentem mais 

ameaças, será que tem muita gente utilizando a internet para poder falar 

em uma unidade mundial? Como posso colocar que a troca de relatos 

afetivos é recorrente no mundo todo se, talvez, na verdade, seja uma 

porção pequena da população que esteja usando a internet? A presença 

de dados mais técnicos se faz relevante agora para responder a essas 

perguntas.  

Felizmente, posso concluir, com base nas pesquisas que seguem, 

que o número de pessoas utilizando a rede está cada vez maior. A 

estimativa da pesquisa encomendada pela Organização das Nações 

Unidas(ONU) State of Connectivity 2015: A Report on Global Internet 

Access é de que 3,2 bilhões de pessoas estariam conectadas até o final de 

2015. Nesse mesmo estudo, que já é feito há mais de dez anos (em 2005), 

percebeu-se que a cada novo estudo 200 a 300 milhões de pessoas são 

acrescentadas para as estatísticas. As informações vão além, pois são 

contabilizados também quatro fatores principais: disponibilidade de 

equipamentos para conexão à internet em regiões mais afastadas dos 

grandes centros urbanos, acessibilidade monetária para o custeamento 

dos pacotes de velocidade de conexão à internet (10MB, 100MB, 500MB 
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etc.), relevância para acessar a web, usando como base primária o idioma 

e facilidade para entender e usar as habilidades técnicas para acessar a 

rede. Todos estes quesitos haviam sofrido mudança positiva. O estudo 

aponta, ainda, que um dos fatores-chave para o aumento de populações 

que podem ficar on-line foi o uso da rede via celular. 

E, olhando mais para perto do Brasil, um relatório da ONU focando 

a América Latina e Caribe aponta que de 2010 a 2015 o número de novos 

usuários do ciberespaço foi de 54,5% em 2015 contra 30%. Um rápido 

aumento de 20% comparado aos anos anteriores. Outro relatório, também 

vindo da ONU, agora focando no Brasil, diz que quase 60% da população 

do país está conectada. Segue também colocando os celulares como 

protagonistas no aumento: 

De acordo com a pesquisa, o acesso à Internet por celular 
e outros dispositivos móveis vem conquistando o público 
brasileiro. De 2011 para 2013, houve uma queda na 
parcela da população que utilizou o computador para 
navegar (de 46,5% para 45,3%). Na região Norte, por 
exemplo, o percentual de acessos via dispositivos móveis 
ultrapassa a conexão pelo computador, com 75,4% dos 
acessos em domicílio sendo feitos por celulares e outros 
equipamentos (ONU, 2015, s/p). 

 

Agora, a população brasileira se vê o aumento de dispositivos  

acesso à internet e grande parte disso se deve aos celulares: segundo 

pesquisa (2015) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, “o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso 

individual da internet pela maioria dos usuários: 89%, seguido pelo 

computador de mesa (40%), computador portátil ou notebook (39%), tablet 

(19%), televisão (13%) e videogame (8%)”. Voltando às possibilidades de 

minha produção visual e coleta de relatos afetivos em relação a esses 

dados, o número de participantes e minha escolha em utilizar o celular 

foram pelo maior alcance que eu gostaria de obter. Em outras palavras, 
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para expandir as trocas de relatos afetivos com uma pluralidade constante 

de participantes, optei por buscar um app que inicialmente só pode ser 

utilizado em celulares. Digo já que existem maneiras de utilizar o Tinder em 

computadores também, como a extensão 5  para o navegador Chrome 

chamada Trinder. 

Além dessas possibilidades, existem organizações como a 

Internet.org, que visa trazer acesso à rede para locais afastados. Segundo 

informações do próprio site, em 2015  

Por meio dos nossos esforços de conectividade, 
colocamos mais de 25 milhões de pessoas on-line, que 
não estariam on-line se não fosse por nossos esforços, e 
apresentamos a elas os incríveis benefícios da Internet. 
Elas estão apresentando melhores resultados na 
educação, desenvolvendo novos negócios e aprendendo 
como preservar a saúde. (INTERNET, 2016, s/p) 

 

Apesar de apresentar esses dados, não pude me comunicar com 

pessoas em locais tão afastados, como Ásia e Oceania, ou mesmo 

periféricos, a exemplo do sudeste asiático, leste europeu e também países 

africanos. Assim, como apresentado por Lévy (2010) e por estatísticas de 

diferentes sites, a conectividade, pouco a pouco (ou não), está livre das 

barreiras de idioma e da dificuldade de acesso, seja por localidades 

afastadas de grandes centros, tarifas para aquisição de pacotes de acesso 

ou mesmo por falta de habilidade em usar dispositivos para acesso e 

entender como navega. É importante ressaltar que os dados apresentados 

são de pesquisas encomendadas pelas próprias organizações, como o 

Facebook e o IBGE, algo que pode acabar por “influenciar” porcentagens 

                                                           
5 Extensões no vocabulário digital faz referência à aplicativos que podem ser baixados e 
instalados em navegadores como o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Funciona como 
um software, porém de uso exclusivo no navegador. 
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mais favoráveis a surgirem, pois apesar desse lado positivo que apresentei, 

ainda assim é importante questionar tais dados. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX##@#@#@

#@#$$$$#$#$%#%%%&**!@@!!!!!@!#$%$%%%$%$#%######$%$$&&@@@#$%$%$

%$%$%%$%$%&&&&&&&&&$$$$$##########################  
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2. A IMPORTÂNCIA 
DE OLHAR PARA 
RELATOS PESSOAIS 
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Neste espaço apresento a importância de observar e compartilhar 

relatos afetivos com outras pessoas na minha pesquisa, já que para meu 

objetivo principal, indagar sobre como criar visualmente a partir 

do contato e observação dos relacionamentos afetivos 

atuais, sob a comunicação mediada pela internet, necessito “escutar” 

outras pessoas e a mim mesmo de forma sensível. Assim, relatos afetivos 

obtidos por meio de colaborações e trocas se fazem presentes nos 

trabalhos como potência que instaura possibilidades de olhares diversos 

acerca dessa questão de pesquisa. Aqui além de mostrar o que me fez 

perceber a potência do ato de relatar/escrever sobre si, uso o 

embasamento de Michel de Certeau (2012) no livro A invenção do cotidiano, 

mais especificamente no momento de dizer sobre Os relatos do não sabido. 

Também acrescento aqui Apocalípticos e Integrados, livro de Eco 

(2011), para me ajudar na percepção de que, sim, é necessário um contato 

maior com situações que normalmente se restringem a poucas pessoas. 

Como por exemplo a identificação mútua entre indivíduos aparentemente 

díspares, mas que, ao trocarem seus relatos afetivos, possibilitam o 

surgimento de “laços” entre esses dois sujeitos. Esses relatos afetivos que 

de Certeau observa são aqui evidenciados nas vidas ora secretas, ora 

públicas, e têm sua potência principalmente quando 

Aqui ainda existe um “saber”, mas sem o seu aparelho 
técnico (transformado em máquinas) ou cujas maneiras de 
fazer não têm legitimidade aos olhos de uma racionalidade 
produtivista. [...] Ao contrário, esse resto, abandonado pela 
colonização tecnológica, adquire valor de atividade 
“privada”, carrega-se com investimentos simbólicos 
relativos à vida cotidiana, funciona sob o signo das 
particularidades coletivas ou individuais, torna-se em suma 
a memória ao mesmo tempo legendária e ativa daquilo que 
se mantém à margem ou no interstício das ortopraxias 
científicas ou culturais. (de CERTEAU, 2012, p. 131-132)  
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Apesar de eu estar localizado num contexto um tanto ou quanto 

diferente do autor, aqui o papel da internet se apresenta bem, já que aquele 

“saber” que não é “transformado em máquinas” escapa dos monopólios 

políticos ou comerciais e se apresenta “livre”, (e potente) no cotidiano 

ciberespacial, onde os busco. De Certeau diz que todo esse movimento 

“trata-se, como se costuma dizer, de um conhecimento que não se 

conhece.” (2012, p. 132). Ainda existe uma observação importante em 

relação do momento que o autor argumenta sobre máquinas e também 

sobre vida privada, visto que a relação que temos hoje se difere muito sobre 

o quanto as pessoas se tornaram “insensíveis” ao conviverem com 

máquinas o tempo todo. A vida privada da maneira que de Certeau 

escreveu também é passível de questionamentos, visto que as noções de 

privado e público se confundem na contemporaneidade... Esses dois 

questionamentos estarão presentes em discussões do item 2.1, no qual 

lanço olhar para o ciberespaço e as escritas pessoais. 

Voltando para as noções iniciais deste capítulo, existem diversas 

manifestações assim, de saberes trocados em formas de relatos pessoais, 

desde receitas antigas de refeições até conhecimentos sobre a fauna e 

flora de algum local pouco conhecido. Esses relatos às vezes passam 

despercebidos, por se tratarem de ações em que o indivíduo não sabe 

explicar todas suas inquietações para fazer o que fazia. Refletindo nessa 

outra fala que de Certeau informa: 

trata-se de um saber sobre os quais os sujeitos não 
refletem. Dele dão testemunho sem poderem apropriar-se 
dele. São afinal os locatários e não os proprietários do seu 
próprio saber-fazer. A respeito deles não se pergunta se 
há (supõe-se que deva haver), mas este é sabido apenas 
por outros e não por seus portadores. (2012, p.133) 

Após essa descrição, no meu procedimento de entrar em chat com 

possíveis participantes acabei por testemunhar pessoas deixando de 

compartilhar seus relatos afetivos pois justamente tratou-se de “um saber 
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sobre os quais os sujeitos não refletem”, porém, não insisti para que elas 

refletissem melhor sobre o que estava ocorrendo naquele momento, de 

“talvez” e “possivelmente” haver um relato afetivo. A priori não foi meu papel 

apresentar a potencialidade daquele “saber”, mas, sim, reunir materiais 

para uma posterior reflexão das visualidades que busco criar. Todas as 

pessoas que participaram com seus relatos afetivos serão contatadas por 

mim novamente e mostrarei o resultado visual de suas trocas. 

 Também aponto para os esforços de Eco (2011) no que diz respeito 

às forças sociais e culturais que se encontram como parte de conversas 

consideradas por seus próprios autores como relatos não-dignos de 

aprofundamento. Já em seu prefácio, Eco (2011, p. 24) apresenta qual 

o jogo manifestado pela cultura “inferior” que se alimenta da “superior” e 

cria um tipo de retroalimentação: 

Frequentemente, essas massas impuseram um 
ethos próprio, fizeram valer, em diversos períodos 
históricos, exigências particulares, puseram em circulação 
uma linguagem própria, isto é, elaboraram propostas 
saídas de baixo. Mas paradoxalmente, o seu modo de 
divertir-se, de pensar, de imaginar, não nasce de baixo: 
através das comunicações de massa, ele lhes é proposto 
sob forma de mensagens formuladas segundo o código da 
classe hegemônica. Estamos, assim, ante a singular 
situação de uma cultura de massa, em cujo âmbito um 
proletariado consome modelos culturais burgueses, 
mantendo-os dentro de uma expressão autônoma própria. 

 

Ignorar as formas de fazer e de instituir uma cultura de massa, ou 

melhor, cibercultura de massa, que se reinventa a todo o momento, como 

algo que aparentemente é impossível de se olhar a fundo, significa uma 

perda enorme de significações e chances de entender ainda melhor a 

ascensão das diferentes formas de trocas culturais dentro da web. Também 

por essa razão procedi com minha busca de trocas dos relatos afetivos. 
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Outro termo importante a ser visitado é a escrita de si. Penso nos 

relatos textuais compartilhados, bem como nos relatos na forma de texto 

que aparecem como fragmentos nas colagens digitais e que são formas de 

escrita de si. Este termo foi cunhado por Foucault (1992), referindo-se à 

individualidade da memória. Para isso, ele “volta no tempo”, mais 

precisamente à Antiguidade, para analisar o que seria uma das primeiras 

formas de escrita íntima, que buscava principalmente a noção da pessoa 

poder olhar para dentro de si, em resposta aos “adestramentos”6 da época 

para ser uma pessoa íntegra e bem educada, resultando então com que a 

escrita desempenhasse papel importante para o auto-conhecimento: 

Parece não haver dúvida que, entre todas as formas que 
tomou este adestramento (e que comportava abstinências, 
memorizações, exames de consciência, meditações, 
silêncio e escuta de outro), a escrita – o facto de se 
escrever para si e para outreém – só tardiamente tenha 
começado a desempenhar um papel considerável. Em 
todo o caso, os textos da época imperial que se referem às 
práticas de si concedem uma grande parte à escrita. 
(FOUCAULT, 1992 p.132) 

 

Uma escrita “que possuía como material os pensamentos, as ações 

diárias para se evitar o mau comportamento.” (FOUCAULT, 1992 p.36). Ao 

escrever todos os pensamentos e ações, estes seriam reconhecidos por 

outras pessoas. A escrita de si, e sua forma como conjunto de cadernos – 

os hypomnemata –, não tem a função confessional. Não é uma questão de 

“vergonha”, embora seja vista por Foucault como registro de “atos 

pecaminosos” (lembrando que tal ato pecaminoso se refere mais ao erro, 

mas sem a interpretação de uma ética cristã posterior). A “vergonha” diante 

de uma outra pessoa passa a ser direcionada à escrita, tomando o lugar 

daquele que poderia ler e aprender a partir destas escritas, e não toma o 

                                                           
6 Adestramentos em relação à escrita de si em Foucault se refere a aulas de etiqueta 
que essas pessoas frequentavam. Funcionava como um guia de conduta. 
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lugar do julgamento. Esta forma textual não tem função confessional, 

segundo Foucault (1992 p.136), mas uma forma de incentivar o auto-

conhecimento e o conhecimento dos outros que leem os hypomnemata, os 

quais podem ser utilizados como um tipo de reconsideração de erros 

pessoais, instaurando uma vontade de corrigir o erro, sem a atitude do 

julgamento cristão. Nesse sentido revelo aqui que possuo, dentro do 

procedimento de trocas on-line, a atitude implícita de incentivar os 

participantes com quem troco os relatos afetivos a criarem um pensamento 

mais profundo a respeito de suas ações e/ou de outros após responderem 

positivamente minha “chamada de trocas”. 

Nessa mesma “volta ao tempo” arcaico, Foucault discorre sobre os 

hypomnemata, que  

podiam ser livros de contabilidade, registos notariais, 
cadernos pessoais que serviam de agenda. O seu uso 
como livro de vida, guia de conduta, parece ter-se tornado 
coisa corrente entre um público cultivado. Neles eram 
consignadas citações, fragmentos de obras, exemplos e 
acções de que se tinha sido testemunha ou cujo relato se 
tinha lido, reflexões ou debates que se tinha ouvido ou que 
tivessem vindo à memória. [...] Formavam também uma 
matéria prima para a redacção de tratados mais 
sistemáticos, nos quais eram fornecidos argumentos e 
meios para lutar contra este ou aquele defeito (como a 
cólera, a inveja, a tagarelice, a bajulação), ou para 
ultrapassar esta ou aquela circunstância difícil [um luto, um 
exílio, a ruína, a desgraça]. (FOUCAULT, 1992 p.134-135) 

 

Os hypomnemata podem facilmente ser entendidos como os blogs 

e microblogs da contemporaneidade, visto que não é só o “falar” de si e 

seus pensamentos, bons ou ruins que estão presentes na web, mas 

também os relatos banais, relatos do não-sabido em meio a notícias 

políticas, imagens de gatos engraçados, petições on-line, receitas veganas 

etc. Da mesma forma apresentada, de que no ciberespaço relatos 

extremamente pessoais encontram-se com acontecimentos banais e 



 
 

35 
 

acabam não sendo levados a sério, Foucault já avisa sobre os 

hypomnemata: 

Por mais pessoais que sejam, estes hypomnemata não 
devem porém ser entendidos como diários íntimos, ou 
como aqueles relatos de experiências espirituais 
[tentações, lutas, fracassos e vitórias] que poderão ser 
encontrados na literatura cristã ulterior. Não constituem 
uma “narrativa de si mesmo”; não têm por objectivo trazer 
à luz do dia as arcana conscientiae cuja confissão – oral 
ou escrita – possui valor de purificação. O movimento que 
visam efectuar é inverso desse: trata-se, não de perseguir 
o indizível, de revelar o que está oculto, mas, pelo 
contrário, de captar o já dito; reunir aquilo que se pôde 
ouvir ou ler, e isto com uma finalidade que não é nada 
menos que a constituição de si. (FOUCAULT, 1992 p.136) 

 

Assim, ao menos no seu estudo sobre a Antiguidade, são 

perceptíveis as diversas mudanças e classificações dadas ao ato de 

escrever sobre si. Podemos notar diferenças entre a noção de escrita de si 

e a escrita que testemunhei nos blogs. Nesta última, a escrita sobre 

relacionamentos pessoais é, muitas vezes confessional. O autor também 

discorre dos processos de escrita de si no momento em que se troca 

mensagens (cartas, na época) e como escrever sobre si ampara na 

condição de escrever para um destinatário conhecido, já que, em 

comparação ao escrever sobre si dentro do ciberespaço, os destinatários 

são muitos, ou não existe um destinatário exato. Foucault inicia esse 

segmento informando o seguinte: 

Os cadernos de notas, que, em si mesmos, constituem 
exercícios de escrita pessoal, podem servir de matéria 
prima para textos que se enviam aos outros. Em 
contrapartida, a missiva, texto por definição destinado a 
outrem, dá também lugar a exercício pessoal. 
(FOUCAULT, 1992 p.145) 
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Aqui também é demonstrada a noção de que o conversar com o 

outro pela escrita 

é pois ‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto 
próprio junto ao outro. E deve-se entender por tal que a 
carta é simultaneamente um olhar que se volve para o 
destinatário (por meio da missiva que recebe, ele sente-se 
olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu 
olhar pelo que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta 
proporciona um face-a-face. (FOUCAULT, 1992 p.150) 

 

De certa forma, é possível encontrar muitas relações com o tempo 

atual, do jeito como lidamos com nós mesmos através da escrita e diversas 

outras formas relacionadas aos aparatos eletrônicos. “Mostrar-se” pela 

carta (ou na caixa de entrada dos e-mails atualmente) revelou-se 

proeminente nesta época, porém, creio eu, aliado aos autores críticos da 

cibercultura e das relações sociais aqui já apresentados, hoje “sentir-se 

olhado” através de uma mensagem de texto talvez tenha perdido sua 

potência para o imediatismo tecnológico. Busco um pouco desse 

sentimento (a percepção de “mostrar-se” e também “ser olhado”) quando 

“troco afetos mal-sucedidos”.  

Quando falamos ou escrevemos via máquina, por meio de um blog, 

telefone, internet e outras formas, necessitamos não somente falar e 

escrever, mas também fazer o contato pessoal, “fazer aparecer o rosto” 

como diz Foucault, aproximar-se da pessoa com quem trocamos textos, o 

que pode ser um motivo originalmente inconsciente e parte do meu 

processo criativo, buscar visualizar a palavra e o rosto falado, no 

desenho e na colagem digitais. A contextualização presente nesses autores 

indica padrões que se repetem por muitas épocas na história, basicamente 

mudando apenas as tecnologias disponíveis para escrever sobre si. A 

seguir discorro das observações neste novo século e como é revelado (ou 

não) o desdobramento de revelar-se a si mesmo nos dias correntes. 
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2.1 ESCRITAS DE SI NA WEB  
 

O ato de escrever sobre si mesmo está, certamente, mais rizomático 

graças ao advento das redes sociais on-line. Não preciso buscar muito e já 

encontro uma dúzia de sites com autores que possuem narrativas, diários 

ou pequenos relatos todos tocando em muitos níveis a própria intimidade. 

Aqui dentro está boa parte de meus procedimentos de pesquisa antes de 

buscar formas visuais para apontar as falhas de comunicação nos 

relacionamentos afetivos. Como Pfaffenseller (2016) diz a respeito dos 

debates quanto à internet nos dias atuais, 

Acredita que, no que se refere ao entendimento dos prós 
e dos contras disso, há dois polos: um que afirma ser a 
nova idade do ouro de acesso à informação (tanto em 
quantidade quanto em velocidade de disseminação) e 
outro que acha que é a treva de mediocridade e do mais 
puro narcisismo. (PFAFFENSELLER, 2016, p. 46) 

 

É preciso investigar principalmente o que diz respeito ao “puro narcisismo”, 

visto que é de fato existente a linha tênue entre narcisismo e falar de si 

como forma de autoconhecimento. O que pode também se associara esta 

noção é a indagação do que é público e o que é privado hoje, segundo 

Pfaffenseller (2016), ao explicitar o Facebook: 

é, justamente por ser um local de conexão social, em que 
laços pessoais são formados, de sujeitos, inclusive, já com 
relações estabelecidos de outras redes, um ambiente 
propício para as trocas não somente do que é (ou poderia 
ser) de caráter público, mas também daquilo que é (ou que 
era até então) do âmbito privado. A plataforma talvez 
exatamente por enredar os nós já enlaçados, compreenda-
se como local em que a exposição do que é íntimo seja 
possível. (PFAFFENSELLER, 2016, p. 50) 

E segue:  
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Contudo, no Facebook, o privado e o público parecem se 
confundirem, misturando-se, e esse movimento converte-
se em uma estratégia, mesmo que inconsciente, de 
conquista de visibilidade, ao atender à ânsia pelo real 
vindo de sujeitos reais; trata-se, muito mais, de uma 
questão coletiva”. [...] Desta forma, não ser visto pode ser 
entendido como perda (ou ausência) de poder e prestígio, 
de desvalorização, de exclusão de um grupo, de não 
pertencimento. Não ter “audiência”, ou seja, atenção, 
especialmente nas redes sociais, no Facebook, pode 
significar, até mesmo, a não existência em um contexto 
contemporâneo midiatizado, profundamente imerso nas 
redes sociais. (PFAFFENSELLER, 2016, p. 60-61) 

 

Não só no Facebook, mas nas redes sociais on-line como um todo, a 

situação negativa acaba criando diversos debates, como Pfaffenseller 

(2016) aponta. Mas isso, logicamente, é uma abordagem bastante 

superficial das possibilidades a serem encontradas dentro das redes. 

Porém, após análise feita com diferentes pessoas conhecidas durante seis 

meses, chega à conclusão de que a rede social, mais precisamente o 

Facebook: 

não os isola [os usuários do site] das outras pessoas, ao 
contrário, é um instrumento de aproximação e pode ser 
vista como uma ferramenta potente na busca por 
visibilidade. Essa visibilidade, quando alcançada, pode 
trazer novos contatos para a rede de relacionamentos, 
como pode fortalecer os laços já existentes entre os atores 
sociais/nós. Enxergo que a rede seja uma maneira de 
expansão dos relacionamentos, pois, pelos relatos dos 
sujeitos, notei que os mesmos têm uma vida original fora 
do Facebook. (PFAFFENSELLER, 2016, p. 102) 

 

Quando a autora explicita a noção de que redes sociais on-line se 

configuram mais por serem complementações das relações humanas fora 

do ciberespaço, é um aviso não para pessoas que passam tempo 

demasiado nelas, mas para céticos que observam com olhares redutores 

as potencialidades de tal rede. 
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Necessito apresentar os seguintes dados para a percepção de que 

posso falar de relacionamentos on-line. Recuero (2012), assim como eu me 

esforço para dar uma visualidade e conceitos “fora do padrão”, em seu 

estudo faz a sistematização do que ocorre nas conversas pela internet. 

  A autora apresenta uma melhor definição de redes sociais on-line. 

Comumente se conhece essas redes como “sites que ligam os parça”, 

porém, segundo a autora, ao falar sobre o Facebook e Orkut, por exemplo, 

discorre sobre eles como ferramentas que 

pertencem à categoria cada vez mais popular dos ‘sites de 
rede social’, ou seja, ferramentas que proporcionam a 
publicação e a construção de redes sociais. As redes 
sociais são as estruturas dos agrupamentos humanos, 
constituídas pelas interações, que constroem os grupos 
sociais. Nessas ferramentas, essas redes são modificadas, 
transformadas pela mediação das tecnologias e, 
principalmente pela apropriação delas pela comunicação. 
(RECUERO, 2012, p. 15 -16) 

 

E complementa essa fala já introduzindo a noção de cultura agenciada às 

redes sociais:  

São essas conversas públicas e coletivas que hoje 
influenciam a cultura, constroem fenômenos e espalham 
informações e memes, debatem e organizam protestos, 
criticam e acompanham ações políticas e públicas. É 
nessa conversação em rede que nossa cultura está sendo 
interpretada e reconstruída. (RECUERO, 2012, p. 17-18) 

 

Nos dias atuais os círculos sociais de que se pode participar dentro 

da rede são centenas, como discussões sobre música, videogames, 

política, culinária etc. Como Recuero (2012, p. 19-20) escreve, o que é 

realmente feito por programadores que codificaram os sites de redes 

sociais foi a possibilidade de abertura a quantas interações forem possíveis 

com seus amigos ou desconhecidos, como a autora lembra: 
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Assim, o Orkut ou o Facebook não são rede social, mas, 
sim, o espaço técnico que proporciona a emergência 
dessas redes. As redes sociais, desse modo, não são pré-
construídas pelas ferramentas, e, sim, apropriadas pelos 
atores sociais que lhes conferem sentido e que se 
adaptam para suas práticas sociais. 

  

A “adaptação” é uma das palavras-chave ao que se diz respeito aos 

eventos modificadores de relações entre indivíduos, por comunicação 

mediada por computadores. Esse processo também se relaciona com 

minha escolha de usar o smartphone para trocar relatos afetivos. Pois 

percebi a adaptação que foi feita, da transição de sites de redes sociais nos 

computadores para aplicativos específicos de relacionamentos em 

celulares, visto que primeiramente observei o contexto social adjunto à 

tecnologia contemporânea para então me utilizar dos métodos cotidianos e 

também subverter os propósitos para os quais tais redes sociais e 

aplicativos foram criados. Em uma pequena busca dentro do Tumblr com 

as palavras-chave message, mensagem, messenger e whatsapp, surgiram 

blogs que evidenciam a escrita de si adaptada para a web, como Love Me 

Text Me, CRUSH - screenshots de mi vida en whatsapp, 5sos Text 

Messages, Text.Messages - i want you to know i'm all yours, #Printei, 

Ironias do Whatsapp, Whatsapp Screenshots, Whatsapp💕, What Context? 

e Querer es Bonito. Todos usando essa escrita de si por meio de conversas 

mediadas pelo Messenger ou Whatsapp por exemplo, como núcleo comum. 

E, também merece um comentário a diversidade de línguas, pois dentre os 

sites, numerados linhas atrás, estão o português, inglês, alemão e espanhol. 

Utilizo a web não unicamente por ser o dispositivo mais familiar para 

manter contato ou observar o mundo exterior, mas para buscar modos de 

sugerir novas percepções do ambiente virtual em que as pessoas com 

quem troco relatos afetivos estão inseridas. A virtualização das relações 

humanas está em constante mudança, ainda mais contando com as 
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evoluções tecnológicas deste e do século passado. Como Rocha (2017, 

p.56) comenta:  

Os meios de comunicação e as tecnologias encurtaram 

distâncias físicas e o tempo de troca interativa. Aceleraram 

a vida desestabilizando os modos de experiências 

vigentes até então. Se a televisão interrompeu a tradição 

das conversas familiares, se o laptop individualizou o uso 

do computador da família, os smartphones e seus 

múltiplos aplicativos de redes sociais reduziram a quase 

zero a necessidade de longas conversas telefônicas, como 

podemos constatar em nossas experiências cotidianas. 

 

Motta (2013, p.27) discorre sobre como é perceptível a relação das 

pessoas conectadas e a construção de suas vidas: 

para entender quem somos: Nossa vida, nossa identidade, 
é uma narrativa pessoal. Estamos sempre contando 
histórias de nós mesmos, enviando mensagens diversas, 
por meio de diários, e-mails, tuítes, mensagens nas redes 
sociais, em geral, etc. Por meio dessas histórias que 
contamos de nós mesmos estamos construindo um 
autossignificado singular: nosso eu se transforma em um 
conto, um relato valorativo. Podemos estudar as 
narrativas, portanto, para compreender esse conto. 

 

 Também é importante que se preste atenção a uma certa falácia 

que roda em muitas conversas, acadêmicas ou não, de que a enorme 

agilidade apresentada para quem “tá dentro 7 ” do ciberespaço 

rotineiramente, tende a tornar as relações humanas tête-à-tête 

desnecessárias. Lipovetsky (2007, p.70) enuncia que esse pensamento 

deve ser abandonado:  

O equipamento audiovisual dos lares não suprimiu de 

                                                           
7 Uma pessoa que es-“tá dentro” , neste contexto, implica um usuário diário que sabe 
utilizar uma série de dispositivos da internet, tais como, Facebook, Whatsapp, a nuvem, 
salas de bate papo, blogs, entre outros aplicativos e redes sociais disponíveis  on-line e 
off-line. 
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modo algum a necessidade de estar em contato com o 
“mundo” e de encontrar os amigos. Estamos muito longe 
da sociedade dita ‘fortemente comunicante, mas 
fracamente defrontante’ ao contrário, o gosto pelo ao vivo, 
o desejo de sair, de “ver gente”, de participar de grandes 
reuniões festivas e que parecem representar as 
tendências mais significativas. Observando se o 
florescimento dos clubes e associações, nada permite 
afirmar que no futuro se encontrará cada vez menos o 
outro, num estado crescente de “solidão interativa”. A 
difusão social dos novos objetos de comunicação invertera 
essa orientação? A verdade é que são os indivíduos mais 
bem equipados de novas tecnologias que ‘saem’ mais e 
encontram mais gente. Estudos recentes mostraram que 
as relações virtuais não ameaçam as relações pessoais: 
elas as completam, os indivíduos que costumam utilizar os 
serviços da internet continuam a manter relações fora da 
rede ou procuram ampliar seu horizonte de encontros 
reais. Evitemos o clichê do declínio da vida social: por ora, 
não há perigo real referente às inclinações a sociabilidade, 
tendo o desenvolvimento do virtual e das mídias mais 
probabilidades de reforçar a importância vivida dos 
contatos diretos que de depreciá-los. Se as relações de 
vizinhança se enfraquecem, não é em favor da reclusão 
doméstica, mas de uma “sociabilidade ampliada” mais 
seletiva, mais efêmera, mais emocional [...]. 

 

Após essa amostragem repleta de dados e diferentes visões de 

como a rede mundial de computadores cria relação com as pessoas ou 

vice-versa, é possível acreditar que mesmo um tempo rapidamente mutável 

como o atual “pede” ações produtoras de sentido e autoquestionamento a 

partir do que é tão comum hoje: escrever/mostrar a si mesmo e relacionar-

se com outros dentro do ciberespaço. Percebo, ao olhar ao meu redor, que, 

sim, as pessoas ainda têm o desejo de sair, de “ver gente”, como muitas 

pessoas que se conhecem na internet por redes sociais com grupos de 

assuntos específicos muitas vezes criam fortes laços que os fazem sair de 

suas casas e conhecer pessoalmente aquele colega antes somente on-line. 

Mas quando Lipovetsky diz que as redes virtuais completam as redes 

pessoais, creio que, conforme avancei nessa pesquisa, então as redes 



 
 

43 
 

virtuais complementam as redes pessoais e vice-versa. Desse modo a 

harmonia entre o on-line e o off-line torna-se mais forte, quebrando mitos 

de que a “net” vai acabar com os encontros físicos. Em meu feed de 

notícias8 no Facebook ainda encontro postagens alertando para a “solidão 

interativa” que opera no ciberespaço agora ou num futuro próximo. Na 

minha percepção de mundo aliada aos autores discutidos aqui, 

simplesmente é uma falácia, visto que o futuro próximo e interativo é agora 

e as pessoas ainda estão saindo de suas casas para encontrar outras 

pessoas sem serem obrigadas. Esse “fantasma” da “solidão interativa” 

talvez seja fruto da falta de reflexão sobre o assunto. Quando conheci 

supostas parceiras ou parceiros românticos pelo aplicativo de encontros 

que será aprofundado no capítulo a seguir, basicamente todos gostariam 

de um encontro presencial, mesmo eu dizendo que não estava a fim de 

relações sexuais ou românticas. Ao apresentar essa experiência pessoal 

não acredito que estivesse sendo ingênuo quanto ao entusiasmo daquelas 

pessoas quererem conversar comigo tête-a-tête. Em São Paulo tive a 

oportunidade de encontrar uma dessas pessoas. Foi um dia agradável de 

muitos relatos afetivos e também “filosofias gerais do cotidiano estressante”. 

 

XXXXXXXXXXXXXX%$%$%$%%%$%%$%%$%$%%$%$%*&*&**&*&*!

!!@@@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%$%$#%#%%$%%%%$$####

#########$% 

 

 

                                                           
8 Ou simplesmente feed, é a página inicial do Facebook, após entrar com seu usuário e 
senha. O feed apresentará as atividades (postagens) recentes de seus amigos e outros 
perfis que é possível seguir, como um perfil focado em postar memes. 
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3.PROCEDIMENTOS PARA CRIAR 

AS VISUALIDADES 
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Agora ponho na escrita o procedimento que me propiciou a troca de 

relatos afetivos dentro da internet. Mostrarei como me senti e me percebi 

do ponto de vista poético apresentar a proposta de trocar relatos afetivos 

com pessoas inicialmente desconhecidas no app Tinder. Apesar de ser um 

recorte muito mais pessoal e sem tantas referências teóricas, Bauman 

(2009) se faz presente para me auxiliar a entender o porquê de olhar para 

esta forma tão nova de se relacionar afetivamente através da mediação de 

um celular conectado à internet. 

A ideia de trocar relatos afetivos de relacionamentos inicialmente era 

a de espalhar cartazes (dos quais não cheguei a produzir nem mesmo 

esboços) pelas ruas de Pelotas (onde estudei) e Rio Grande (onde vivo 

atualmente), descrevendo o que seria a troca de relatos e deixar registrado 

nesses cartazes um e-mail para que as pessoas enviassem suas 

mensagens de texto, e eu as complementaria – ou elas me 

complementariam – com desenhos e histórias em quadrinhos, sem o uso 

de nomes, gêneros ou mesmo idade das pessoas. Não pretendo de forma 

alguma realizar trocas íntimas como um aproveitador, simplesmente cortar 

o laço que acabara de se criar entre duas pessoas logo após a troca. Não 

necessariamente um laço forte. 

Já conheci pessoas que sofriam de doenças psicológicas e já 

também passaram por traumas demasiadamente complexos. Não fugi/fujo 

de buscar aliviar da pessoa todo esse peso que acaba fixando em suas 

costas. Também tive ajuda psicológica num passado não muito distante. 

Não que me sinta um entendedor do assunto, mas sei como empatia ajuda 

no processo de conversação sobre traumas. Aliás, o intuito inicial era a 

colocação de mim, partilhando desses relatos, me tornando um conector 

de histórias, e isso ainda continua intacto. 

Após visitar sites e apps de relacionamentos e percebendo a 

frequência com que as pessoas estão os utilizando, cheguei ao Tinder. 

Inicialmente tem seu uso exclusivo em smarthphones e funciona da 
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seguinte forma: a usuária ou usuário ajusta suas preferências, se tem 

interesse em apenas homens ou mulheres ou nos dois ao mesmo tempo 

(Figura 1). Logicamente isso não impede pessoas que se identificam com 

gêneros além de masculino e feminino encontrarem outros pares que 

fogem desta binaridade. Também existe a possibilidade de encontrar 

pessoas em determinado raio de distância – até mesmo outros países, se 

utilizar a versão paga do aplicativo – e também indicar a idade máxima de 

quem quer conhecer (a mínima é 18 anos) Então, para utilizar o aplicativo, 

basta ver a foto de uma pessoa e, se gostar, desliza a tela para a direita 

para indicar que gostou daquela pessoa. Se não, desliza para a esquerda, 

e essa pessoa desaparece do seu catálogo de perfis (Figura 2). 

 

Figura 1 - Fotografia de minha mão utilizando o Tinder, 2016. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 2 -  Fotografia de minha mão utilizando o Tinder, 2016. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

  

3.1 MEXER NA ORDEM DAS TROCAS AFETIVAS NO TINDER 

 

Assim, entrei num momento que talvez iria mexer com a procura de 

conforto de alguns indivíduos, como o próprio Bauman descreve uma das 
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sensações de estar inserido em determinado espaço e poder utilizar seu 

celular para entrar numa realidade paralela e se relacionar à distância com 

quem mais lhe trazer prazer: 

Dentro da rede, você sempre pode correr em busca 
de abrigo quando a multidão em sua volta ficar delirante 
demais para o seu gosto. Graças ao que se torna possível 
desde que seu celular esteja escondido com segurança no 
seu bolso, você se destaca da multidão – e destacar-se é 
a ficha de inscrição para o sócio, o termo de admissão 
nessa multidão. (BAUMAN, 2009, p.79) 

Quando percebi como é imersiva a experiência com smartphones 

nos últimos dez anos em pesquisas anteriores, e as relações de amizade 

dentro da web, deixei de lado a minha ideia inicial - criação de cartazes.  ou 

mesmo  a versão digital desses cartazes para divulgar via Facebook.  Entrei 

direto no Tinder e comecei a dar likes. Mas dessa vez, com a intenção de 

subverter o uso básico do aplicativo. 

 A seguir, apresento como utilizei o Tinder como tática artística: Para 

trocar relatos afetivos em forma de texto com outros usuários do 

aplicativo e então criar propostas visuais a partir do resultado dessas trocas. 

Foram curtidas desvairadas, sem saber do que as pessoas gostavam, a 

que distância estavam de mim ou mesmo as fotos além da primeira que 

apresenta seu perfil. Curtidas suficientes para meu limite ter se esgotado 

em poucos minutos de uso do aplicativo.  Pois se você curte o perfil de 

muitas pessoas (o limite é mais ou menos cem envios de curtidas) em um 

pequeno espaço de tempo, o aplicativo  bloqueia a opção de curtidas nos 

perfis dos outros usuários por 12 horas. Então, quando meu limite foi 

atingido, pude iniciar as conversas com meus “parceiros” de confissões que 

também deram curtidas em meu perfil. Apareceram diversas pessoas – 

nem imaginava que tantas iriam me curtir de volta (para poder conversar 

com uma pessoa, ambos devemos nos “curtir”, para então termos acesso 

ao chat). 
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Antes de detalhar as conversas, preciso antecipar outro método que 

utilizei para a aproximação com os outros usuários: o aplicativo possui um 

espaço para que criar um perfil (Figura 3), podendo anexar até seis 

imagens, deixar um resumo de suas preferências físicas, intelectuais, de 

gênero, de música, de lazer, de comida ou mesmo contar sobre sua vida 

em pouco mais de 140 caracteres. Após isso, digitei no meu perfil que 

estaria usando o Tinder para trocar relatos em nome de minha pesquisa de 

mestrado, esperando que quem me curtisse de volta estivesse a par disso. 

Porém já imaginava que algumas pessoas apareceriam para trocar 

mensagens de texto sem ter lido que eu estava usando aquele app apenas 

para trocas de relatos afetivos. Ou seja, não estou interessado em sair com 

alguma daquelas pessoas. Eu já iniciava a conversa falando mais a fundo 

sobre minha pesquisa. 

 A questão é que o método usado – distribuir curtidas sem nem ao 

menos saber os nomes das pessoas – não é um método que inseri ali para 

poder conversar com toda e qualquer pessoa, de todos os gêneros, 

sexualidades e visões de relacionamento distintos possíveis. Sei que outras 

pessoas o utilizam da mesma maneira desvairada. Tomei como parte do 

procedimento essa ação característica, para me jogar ainda mais para 

dentro desse mundo. Na verdade já havia feito sem o intuito pesquisa, pois 

tive a curiosidade de ver por mim mesmo os limites do aplicativo, sem fazer 

uma simples pesquisa na internet a respeito. E, assim, algumas pessoas 

combinaram comigo sem saber que estou ali para uma atividade um tanto 

incomum. Algumas de minhas mensagens eram recebidas, mas nunca 

eram respondidas. Compreendi antes mesmo de usar o Tinder que isto é 

passível de ocorrência, como Bauman novamente argumenta: 
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Figura 3 - Fotografia de minha mão utilizando o Tinder, 2016. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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É uma questão em aberto saber qual lado da moeda mais 
contribui para fazer da rede eletrônica e de seus 
implementos de entrada e saída um meio de troca tão 
popular e avidamente usado nas interações humanas. 
Será a nova facilidade de conectar-se? Ou a de cortar a 
conexão? Não faltam ocasiões em que esta última parece 
mais urgente e importante que a primeira. (BAUMAN, 2009, 
p. 81) 

Pfaffenseller (2016) complementa essa questão apontando que, além de 

se conectar ou não, muitas pessoas acabam por necessitar de um “olho 

aprovador”. Novamente, apesar de ela focar sua pesquisa no Facebook, 

essa citação “cai” muito bem no Tinder: 

No contemporâneo, há um olhar para si mesmo muito 
presente, ansioso por atenção, que necessita de feedback 
constante e que é, muitas vezes, até mesmo narcísico, o 
que demanda uma plateia. E a plateia é o coletivo, ainda 
que no imaginário. De uma forma ou de outra, os sujeitos 
vivem as conexões intensamente e, muitas vezes, 
precisam do olhar aprovador do outro (seja pelos likes, 
pelos comentários, ou pela simples visualização da 
postagem – isso, inclusive, cabe ser pesquisado 
futuramente em um aspecto mais específico), para que 
este, no caso do Facebook, autentique as postagens. Não 
se vive, definitivamente, isolado. (PFAFFENSELLER, 
2016, p. 106) 

 

Eu, como não posso fugir de me identificar como um usuário desses 

“serviços”, também já cortei diversas conexões e também busquei um olhar 

aprovador. Entendo completamente a funcionalidade atual dos cortes de 

laços. Entretanto apareceram pessoas curiosas com minha proposta, que 

foram além de busca de plateia para si, as quais ficaram contentes em 

dividir suas complexas histórias comigo. 

Após todas estas trocas, não quis impregnar as mentes dos outros 

com ideias complexas, além de memórias muitas vezes dolorosas. Claro 
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que trabalhar com traumas muitas vezes é importante, todavia isso não 

“rola” tão bem com todo mundo. Como no Tinder só conversei com 

desconhecidos, fui percebendo que tinha de preparar um terreno inicial 

para além de uma surpresa quanto a desabafos, relatos rápidos ou até 

mesmo confissões traumáticas, “cicatrizes” que ainda não haviam sido 

fechadas. Houve de casamentos falidos a relações com estupros, contadas 

dentro de um chat para conhecer superficialmente pares para 

relacionamentos maioritariamente encurtados – "uma noite e nada mais". 

É uma relação bem contraditória conversar sobre relacionamentos 

recheados de sofrimento por amor quando se está dentro do Tinder, porém 

isso aconteceu, e com diversas pessoas. 

Seja na rua ou em um aplicativo para celular, ainda assim a rotina é 

criada, como olhar de hora em hora as notificações de redes sociais. Não 

preciso ser um “expert” para perceber que rotinas são construídas e 

desconstruídas de diversas maneiras. Por exemplo, você tem um caminho 

distinto para ir ao bar, que costuma frequentar ao menos três vezes por 

semana; esta ida ao bar pelo mesmo caminho se torna uma rotina, que 

sofre uma desconstrução quando uma parte deste caminho é interditado 

por razão de uma obra de calçamento da rua. 

A forma na qual quero me aprofundar é certamente a da surpresa e 

a provável auto-critica a posteriori muda o ponto de vista do uso daquele 

app. Funcionou assim: Quando conversava por texto com os outros 

usuários e eles percebiam que não iria acontecer um encontro e sim uma 

conversa sobre aspectos negativos de relacionamentos passados que 

poderiam ter começado através do Tinder ou não, poderia surgir ali a 

autocrítica sobre sua utilização, como “Este aplicativo está tornando banal 

a forma como pessoas se conhecem para se relacionar afetivamente?” ou 

“Sendo usuária ou usuário do Tinder tive mais relacionamentos positivos 

ou negativos?”. Como dito anteriormente sobre a quebre da rotina, a noção 



 
 

53 
 

de auto-crítica que busco dos usuários do app se desdobra pelo fato de o 

aplicativo promover a auto-promoção de si. Negando espaço para o usuário 

criar reflexões sobre si a partir dos relacionamentos criados no Tinder, e 

sim, possivelmente observando todas as oportunidades de se relacionar 

com pessoas num raio de alguns quilômetros. Ao apropriar o Tinder para 

trocar relatos afetivos de relacionamentos passados ou atuais, sabia muito 

bem que me inseri ali para esta quebra de rotina - que já podia ter se 

tornado um habito, para o bem ou para o mal. Assim, ao conseguir trocar 

mensagens de texto com as pessoas que me deram like, sei que instaurei 

a surpresa da quebra de rotina do Tinder, porém saí das conversas e trocas 

de relatos sem exatamente saber sobre a noção auto-crítica de cada uma 

das pessoas com quem troquei mensagens. 

Às pessoas positivas à minha proposta e que me passaram por texto 

seus relatos, enviei a cópia digital de meu diário-livro chamado A Vida dos 

Outros (Figura 4).  

 

Figura 4 - Versão impressa de A Vida dos Outros durante exposição de meu 
TCC, 27x21cm - 2015. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Produzido com relatos de relacionamentos afetivos meus entre 2012 

e 2015 (a versão digital pode ser lida nesse link: http://bit.do/vida_outros), 

este diário-livro me acompanhou durante aproximadamente um ano antes 

de eu perceber que minha escrita ali se configurava como uma potência 

poética, podendo ser aproveitada de diferentes maneiras. Os 

procedimentos realizados a partir da idealização de A Vida dos Outros 

foram similares aos procedimentos que realizei na seção 3.4, visto que a 

partir de fragmentos textuais dei visualidade na forma de obras em histórias 

em quadrinhos e desenhos feitos com recursos digitais. Outro aspecto 

dessa produção está na presença em espaço expositivo não somente das 

obras de quadrinhos e desenhos como também o livro-diário impresso (com 

uma tiragem de 80 cópias) disponível para os visitantes. A partir das 

similaridades com as táticas incorporadas no Tinder, decidi oferecer este 

trabalho como forma de agradecimento, não unicamente trocar um relato 

por outro relato, mas expor minhas angústias no período de quatro anos e 

possivelmente incentivar as pessoas que leram o livro-diário para explorar 

seus “relatos do não-sabido” poeticamente.  

 Normalmente, no Tinder, as pessoas cujos perfis combinam e 

trocam likes são organizados, pelo aplicativo, numa lista que combina pares 

e, é claro, todos que usam o app supõem que os outros usuários estão lá 

para se conhecer rapidamente e sairem para alguma festa ou somente 

encontros para transarem e talvez se verem novamente. Estas pessoas 

podem ficar frustradas se as “regras” deste jogo de expectativas mudam. É 

mais ou menos o que ocorreu na minha proposta de investigar relatos 

afetivos como parte dessa pesquisa. Ao apropriar o Tinder com intenção 

de troca de glitches afetivos em mente, enfrentei: Pessoas 

angustiadas; pessoas desconfiadas; pessoas que responderam com um 

“joinha” e nunca mais falaram nada; pessoas que não leram meu perfil e se 

iludiram pensando que poderiam iniciar um contato maior e talvez mais 
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afetivo; pessoas que iniciavam a conversa contando sobre localidades para 

encontros sexuais mais discretos; pessoas que pensaram que minha 

presença ali era algo risível; pessoas que entendiam muito bem dos perigos 

de uma troca de relatos; pessoas que procuraram se ajudar por meio de 

uma confissão; pessoas novas; pessoas experientes; pessoas confusas. 

Mas, mesmo assim, compartilhei meu diário-livro, recebendo trechos de 

sedução, jogos amorosos, relacionamentos virtuais abusivos, histórias com 

muitos anos de idas e vindas. Cada vez mais ficava aliviado com o fato de 

que nunca se está só com seus turbulentos relacionamentos passados. 

Mas ainda não posso dar um desfecho (se é que é possível dar desfecho 

em partilhas desse cunho), pois a criação ainda está em processo. Assim 

falo também de outro local para se confessar dentro da rede: fóruns on-line.  

 Ao mesmo tempo em que enviava minha saudação textual 

explicando melhor para os usuários do Tinder o que ocorreria caso 

aceitasse minha proposta de trocas de relatos afetivos, olhei para dentro 

de um site em específico, do qual tenho conhecimento há muitos anos, 

porém nunca observei ou me inscrevi nele por mais de cinco minutos. 

Decidi procurar no Reddit, um dos mais importantes sites de fóruns que se 

tem pela internet. Após criar uma conta rapidamente, encontrei um fórum 

intitulado “Confessions”. Constatei ser bem mais fácil encontrar indivíduos 

relatando sobre amores desastrosos, porém não segui minha pesquisa por 

dentro desse site, que descarta a possibilidade maior de troca como ocorre 

no Tinder, visto que a interação em grupo é o forte da página, por essa 

razão e também pelas conversas no Reddit serem conduzidas por diversos 

usuários de uma única vez, tornando impossível um chat mais pessoal, 

entre duas pessoas. Já no Tinder converso só com a pessoa que me deu 

o like e vice-versa.  

Já que não intervenho nas histórias que me são passadas, dizendo 

se aquilo é ou não uma confissão, prefiro observar o entendimento de cada 
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um para com esta palavra. Com o passar dos meses de uso, pude 

conversar com pessoas de diferentes localidades e perceber que as 

pessoas que decidiram ajudar não foram tão diferentes com seus relatos, 

mesmo sendo elas de Curitiba, no Paraná, de São Paulo, capital, Pelotas 

e Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. 

 

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA COLAGEM 

 

Ao nomear meu conjunto de procedimentos para a experimentação 

visual de colagem digital, faço-o a partir da observação do contexto 

eletrônico do compartilhamento de informação, pois é perceptível, dos anos 

de 1990 para os dias em que este texto é redigido, mesmo com pouco 

conhecimento de informática no uso das palavras “copiar”, “colar” e “cortar” 

como ações sobre determinado arquivo digital. Dessa forma, no 

procedimento em que utilizo os relatos afetivos como “recortes” para 

compor junto a desenhos e “erros” gráficos que provoco principalmente por 

usar programas cujo objetivo não é editar imagens, também uso o “recortar” 

e “colar” de forma poética, mas não distante de seu uso no cotidiano. Visto 

que para agilizar diferentes tarefas digitais onde textos são utilizados, o uso 

de cópia, corte e colagem ao preencher formulários on-line, enviar e-mails 

ou mesmo guardar um endereço de um site em um documento à parte. 

Normalmente essas ações estão intimamente ligadas ao recorte de 

pequenos fragmentos textuais como meu procedimento, mas aqui há duas 

diferenças fundamentais: Eu me aproprio de forma poética desses textos e 

também retrabalho eles imagéticamente (Figura 5), “colando” não somente 

o texto, mas seu local de origem também, já que “corto” a tela inteira em 

que o texto se encontrava. 



 
 

57 
 

 

Figura 5 - Detalhe de uma colagem digital, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A origem da associação desses termos - cortar e colar - à informática 

se deve, segundo o site Unichek (2015, s/p), ao ex-pesquisador da 

empresa Xerox, Larry Tesler, na década de 1970, quem introduziu o 

conceito e comandos que trazem a possibilidade de mover arquivos de uma 

localidade a outra na informática. A noção dessas principais palavras, 

todavia não foi por acaso: 

O conceito foi inspirado pela prática anterior aos 

computadores, em que os editores de manuscritos 

literalmente cortavam secções de texto (geralmente com 

tesouras de edição) e depois os colavam em uma nova 

página. Embora esse método tenha diminuído em 

popularidade com o advento da fotocopiadora, ainda era 

bastante popular na década de 1980, em que o termo 

‘copiar, cortar e colar’ foi uma ótima maneira de introduzir o 

comando do computador para seus usuários (UNICHEK, 

2015, s/p). 

O uso da colagem no campo artístico também não é um procedimento atual. 

Foi desenvolvida no início do século XX. Segundo o historiador e professor 

da Kingston University David Cottington (1999), o pintor francês Georges 
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Braque, afiliado ao movimento cubista, foi o pioneiro a utilizar dessa 

materialidade, que rapidamente conquistou diversos adeptos com o passar 

das décadas, continuando a ser utilizada na contemporaneidade. Sobre os 

procedimentos aplicados no processo da colagem, o professor universitário 

e historiador estadunidense Brandon Taylor (2006) diz na introdução de seu 

livro Collage: The Making of Modern Art: “A colagem em seu primeiro e 

incomum significado envolve a fixação com cola de sobras que se 

originaram além do estúdio, na loja de departamentos ou na rua.” 9 

(TAYLOR, 2006, p.8). Algo do cotidiano foi então utilizado não como 

modelo para se pintar, mas sim para compor a pintura, próximo de minha 

operação em recortar digitalmente os relatos afetivos a mim confiados e os 

“colar” junto à composição para dar visualidade aos glitches afetivos: 

uma noção que desenvolvi para esta pesquisa, anteriormente, o titulo desta 

dissertação que se transformou em modo de falar sobre o estado de minha 

percepção sobre os relacionamentos afetivos humanos que estão, a meu 

ver, em conflito - para mim, uma característica cultural de nossa 

contemporaneidade cuja tento visualizar através deste trabalho. 

Ainda a respeito da “sobra” cotidiana, Taylor segue:  

A técnica do papel colado tinha uma parte especial e 
mesmo profunda a desempenhar na expressão da 
sensibilidade moderna sintonizada com a materialidade na 
cidade moderna, sob o regime do capital. Isso implica que 
negociamos a linha tênue entre compreender fragmentos 
de colagem como “formas planas, coloridas, pictóricas... 
peças de matéria estranha incorporadas na imagem e 
enfatizando sua existência material [...] tendo um interesse 
mais antropológico na categoria do descartado, indesejável, 

                                                           
9 Collage in its first and unusual meaning involves the pasting-on of scraps that originated 
beyond the studio, in the department store or on the street. (TAYLOR, 2006, p.8). (Todas 
as traduções a partir daqui serão de autoria nossa, ou seja, julguei desnecessário assinalar 
sempre “tradução nossa” sendo que todas as traduções são nossas >:’D ) 
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negligenciado, como marca da modernidade’.10 (TAYLOR, 
2006, p.8) 

 

Apesar de não ser o foco de minha pesquisa questionar a fundo a 

influência do capital nos anseios humanos e suas reverberações na 

expressão artística/cultural, Taylor abre espaço para certa comparação nas 

minhas colagens digitais em termos da temática de relatos afetivos em 

conflito que escolhi focar minha seleção de recortes e fragmentos que são 

incorporados nas imagens. Quando o autor diz sobre a potência material 

da colagem e seu lado tido como indesejável ou descartada sob o olhar 

moderno do capital, quando utilizo dos relatos afetivos, os “grudando” em 

minhas obras, também passo a tornar potente escritas tidas como sem 

importância ou indesejáveis (pois o foco capitalista é ganhar dinheiro, 

deixar relações pessoais em segundo plano),Ao inserir fragmentos textuais 

de relatos afetivos em conflito, em meu trabalho, gosto de pensar que estou 

revertendo a ordem de que as mensagens-textos trocadas comigo, seriam 

“descartes digitais”, por isso também associo o glitch aos conceitos 

apresentados, por ser “indesejado”. Além disso, fiz o mesmo com a 

materialização desta dissertação, como dito, ganhou forma física a partir 

das folhas de papel descartadas. Meus procedimentos com o glitch  podem 

ser relacionados a coisas indesejadas ou indesejáveis  - o erro, a falha - 

coisas que não querem ser vistas.  E na obra, se tornam algo diverso, 

um procedimento que busca este “erro” como qualidade visual desejada.  

                                                           
10 the technique of pasted paper had a special and even profound part to play in the 

expression of modern sensibility attuned to matter in the modern city, matter under the 

regime of capital. This implies that we negotiate the fine line between understanding collage 

fragments as ‘flat, coloured, pictorial shapes... pieces of extraneous matter incorporated 

into the picture and enphasising its material existence [...], and taking a more 

anthropological interest in the category of the discarded, the unwanted, the overlooked, as 

marks of modernity. (TAYLOR, 2006, p.8). 
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3.3 O QUE É GLITCH? 

 

Nesse subcapítulo apresento minha investigação da origem da 

palavra glitch até o a sua apropriação e re-conceitualização no campo da 

arte, com a Glitch Art. 

Glitch11, a palavra em si e sua origem, possui dois lados distintos: 

advindo do inglês com registros datados de 1962 dentro de um programa 

espacial estadunidense ou uma complexa viagem da língua iídiche 12 , 

datada antes de 1940 por locutores de rádio advindos de localidades 

judaico-alemãs dos Estados Unidos... 

Buscando a definição de glitch por dicionários, o Collins English Dictionary 

(2017), é definido como “uma súbita ocorrência de mau funcionamento ou 

irregularidade no sistema eletrônico”, apontando sua origem do alemão 

coloquial “glitsche, um escorregão - glitschen, escorregar, [..] do alemão 

gleiten” e, segundo o Oxford Living Dictionaries (2017, s/p), palavra é “De 

origem desconhecida. O sentido original era ‘um impulso súbito da corrente’, 

consequentemente “mau funcionamento, engate” na gíria astronáutica.”.13 

Quando é dito como uma gíria de astronautas, como acima, se refere à 

primeira vez que esta palavra foi usada, pelo astronauta John Glenn, no 

livro Into Orbit (1962), explicando sua definição para glitch. E durante 

                                                           
11 Em comparação, o termo bug que também é relacionado à falhas digitais, porém, por 
esta palavra não se relacionar tanto com as artes visuais como o glitch, decidi me dedicar 
exclusivamente ao termo glitch. Além disso, bug foi associado muito mais às falhas 
mecânicas  
12 “Diz-se de ou língua germânica das comunidades judaicas da Europa central e oriental, 
baseada no alto-alemão do século XIV, com acréscimo de elementos hebraicos e eslavos; 
ídiche, judeu-alemão.” Fonte: (HOUAISS. Dicionário eletrônico da língua portuguesa 
versão 3.0, 2009, s/p) 
13  of unknown origin. The original sense was “a sudden surge of current”, hence 

“malfunction, hitch” in astronautical slang.Oxford Living Dictionaries (2017, s/p). 
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muitos anos foi creditado a ele o uso e definições para glitch pela primeira 

vez nos registros gerais. 

Mas durante minha pesquisa acabei por deparar com o texto de Ben 

Zimmer (2013),14  intitulado The Hidden History of “Glitch”, que faz um 

apanhado mais profundo das origens dessa “palavrinha desconhecida”. Os 

resultados de sua pesquisa certamente foram satisfatórios, pois, segundo 

Zimmer (2013), o primeiro registro de glitch data da década de 1940, e, 

diferente de uma gíria entre astronautas, foi falada por radialistas. Porém, 

dos relatos de pessoas que trabalharam em estações de rádio, o uso do 

termo glitch era conhecido antes mesmo dos autores dos relatos 

trabalharem por lá. Ao mesmo tempo em que se soube que este termo já 

estava em uso antes dos anos 1960, Zimmer (2013) não conseguiu 

descobrir de qual idioma veio glitch. Encontrou somente algumas resenhas 

dos anos 1950 sobre a língua iídiche que atribuíam a autoria da palavra, 

entretanto as fontes não são seguras e estão demasiadamente 

emaranhadas no passado, necessitando de mais estudo. 

 A expressão Glitch Art usada para designar obras visuais e uma 

tendência da arte atual (Glitch Art Movement) é atribuída ao artista 

multimídia britânico Anthony “Ant” Scott, em seu artigo de 2001 

denominado Anti-fractal, e Iman Moradi (2004) é talvez um dos primeiros 

teóricos a estudar o assunto, com sua dissertação Glitch Aesthetics. 

Antes de prosseguir, é preciso alertar: logicamente, Glitch Art se 

coloca como uma denominação para o que muitos criadores já estavam 

fazendo com objetos tecnológicos décadas atrás. Um exemplo mais 

conhecido é o do artista visual sul-coreano associado ao grupo Fluxus Nam 

June Paik (1936-2006) com sua obra Magnet TV (Figura 6), de 1965, na 

                                                           
14 (1971) Presidente do Comitê de Novas Palavras da Sociedade American de Dialetos, 
também é colunista para o jornal The New York Times. 
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qual coloca um ímã industrial em cima de um televisor ligado para provocar 

uma interferência entre os dois objetos nas imagens sendo transmitidas. 

Com um poderoso campo magnético gerado pelo imã, os sinais eletrônicos 

da televisão são totalmente afetados pela intervenção do ímã, ocasionando 

distorção imagética dos sinais analógicas sendo transmitidos (em 1965). 

Certamente é um exemplo de procedimento para provocar o erro e se 

apossar de sua estética para fins artísticos.  Resumindo: se Ant Scott 

tivesse escrito seu artigo na década de 1960, provavelmente Paik diria que 

produziu Glitch Art. 

Em meu trabalho, esta vontade de subverter um sistema é 

semelhante ao modo que Paik subverte o uso e função da televisão. Meu 

trabalho é mais complexo, porque envolve um aplicativo de encontros. Ao 

apropriar o Tinder para finalidades da minha pesquisa, tambem estou 

subvertendo o aplicativo em minha proposta de mexer com o propósito 

original do aplicativo.   O glitch em meu trabalho, isto é, o glitch poético 

em colagens digitais, é outro procedimento pelo qual reverto o modo 

habitual de usar um dispositivo digital, ao invés de procurar o 

modo “correto” de usar um televisor, como Paik, provoco glitches 

poéticos propositalmente em meus trabalhos.  
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Figura 6 - Nam June Paik - TV Magnet, 1965. 

Fonte:<http://www.paikstudios.com/>acesso em: 02 Nov. 2017. 

 

Infelizmente informações detalhadas de Scott e seu texto originário 

sobre o termo são mínimas, restando uma lembrança em seu site de alguns 

impulsos que o fizeram dar o nome que deu para a característica visual 

marcante de suas produções naquela época (anos de 2000 e 2001):  

Julho de 2001. Eu recebo um e-mail lembrando-me que era 
hora de renovar beflix.com.15 Ah, sim, Eu lembro, Aquela 

                                                           
15 Beflix.com é o site do artista. 
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tão-dita coisa-Pixel Art! Então olhei para as antigas 
imagens com olhos frescos, e imediatamente me pareceu 
que ao invés de tentar simular artificialmente imagens 
retrôs pixeladas, gráficos semi-aleatórios, eu deveria [...] 
forçar os computadores a falharem e fotografar a sobra 
resultante depositada na tela! E então aquilo realmente me 
impressionou: eu sempre fui fascinado com o que você 
obteve quando o software dá erro! [...] Estes pensamentos 
passaram por meu cérebro num instante, e Glitch Art 
nasceu! Não era inteiramente óbvio que eu deveria usar 
"glitch", mas eu tinha ouvido um programa de rádio na 
Internet algumas semanas antes, falando sobre [...] o 
contexto da glitch music16. (SCOTT, [200-]) 

 

Como há de perceber, Glitch Art foi resultante de uma tática altamente 

experimental, negando duas noções: a possibilidade da simulação do erro 

e da frustração com o súbito aparecimento desse erro aleatório, mas 

abraçando-o e aproveitando sua visualidade para procedimentos artísticos. 

Aqui também é perceptível que Scott buscava explorações da falha digital 

ou eletrônica ou mesmo mecânica antes dessa “elaboração por acaso”, 

revelando conhecer Glitch Music 17 , aonde o erro sonoro é explorado, 

criando “canções do erro”.  

Passando para Moradi (2004), conta ainda com uma divisão principal 

entre dois tipos de Glitch Art: pure glitch e glitch-alike. Pure glitch se dá 

basicamente com uma falha de qualquer aparato eletrônico sem que 

alguma pessoa o tenha provocado (Figura 7). O próprio autor descreve a 

                                                           
16 July 2001. I get an email reminding me it's time to renew beflix.com. Ah, yes, I remember, 
that's my so-called Pixel Art thing! So I looked at the old images again with fresh eyes, and 
it immediately struck me that instead of trying to artificially emulate retro computer graphics 
and pixellated, semi-random graphics, I should [...] force computers to crash and take 
pictures of the resulting garbage deposited on the screen! And then it really struck me: I've 
always been fascinated with the crud you get when computer software goes wrong! [...] 
These thoughts flashed through my brain in an instant, and Glitch Art was born! It wasn't 
entirely obvious that I should use "glitch", but I'd heard an internet radio show a few weeks 
earlier, talking about [...] the context of glitch music. (SCOTT, [200-]), s/p) 

17 Como o foco dessa dissertação é a estética visual do erro, decidi não me aprofundar 
nas semelhanças e diferenças entre Glitch music e Glitch art. 
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primeira categoria: “O pure glitch é, portanto, um artefato digital não 

premeditado, que pode ou não ter seus próprios méritos estéticos.” (2004, 

p. 15).18 Quando é dito que este glitch pode ou não ter méritos estéticos, o 

glitch entra em uma discussão mais profunda, sobre quem estaria a 

observar aquela falha desencadeada espontaneamente e então classificá-

la como objeto artístico. Minhas produções nessa pesquisa 

consequentemente já vêm com atribuições artísticas, não pretendo de 

forma alguma questionar a natureza artística dos procedimentos que 

realizo. 

Já o glitch-alike funciona com a mediação humana para que a falha 

aconteça (Figura 8). Conforme Moradi (2004, p. 15): “Portanto, glitch-alikes 

são uma coleção de artefatos digitais que apresentam aspectos visuais 

semelhantes a pure glitches encontrados em seus habitats originais.”.19 

 

Figura 7 - Captura de tela da presença de um pure glitch, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

                                                           
18 The pure glitch is therefore a puren unpremeditated digital artefact, which may or may 
not have its own aesthetic merits. (2004, p. 15). 

19 Therefore, glitch-alikes are a collection of digital artefacts that resemble visual aspects 

of real glitches found in their original habitat. (2004, p. 15). 
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Figura 8 - Exemplo de glitch-alike provocado por mim, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Aqui fica claro que minha produção vai de encontro ao glitch-alike, 

pois mesmo que me aproprie de diversas imagens nas etapas de criar as 

obras, não me aproprio de glitches digitais cujo aparecimento se 

deu sem a intervenção humana. Moradi acentua também os aspectos 

visuais que caracterizam a Glitch Art, chegando a quatro grandes 

qualidades visuais: fragmentação, repetição, linearidade e 

complexidade. A seguir, apresento algumas das minhas colagens 

digitais para discutir estas qualidades visuais. Apesar de não ter me 

aprofundado sobre o processo de criação das colagens e da inserção do 

glitch poético, creio já ter apresentado o essencial durante capítulos e 

subcapítulos anteriores sobre minha produção visual, tornando-as 

propícias de análise neste momento. 
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Segundo Moradi, uma das qualidades visuais do glitch é sua 

fragmentação que também é uma qualidade visual associada às colagens 

em geral porque abarca características, grosso modo, “cubistas”, já que 

uma das principais premissas desse movimento buscava além da 

angulação imagética, também produzia fragmentações, como se 

estivessem a montar um quebra-cabeça de forma “errada”, atingindo uma 

desfiguração completa ou parcial da imagem. de forma recortada, como na 

colagem de Braque (figura 9).  No meu trabalho Untitled-1 (Figura 10), 

mostra a fragmentação por diversas camadas imagéticas, resultante do 

procedimento de glitches poéticos. Neste trabalho assim como outros 

meus, inicialmente desenhei em um software para criar imagens (Adobe 

Photoshop) a figura humana e também “colei” os fragmentos textuais de 

glitches afetivos, como é mostrado na figura 11, e em seguida 

transferi o arquivo dessa imagem para um software que edita áudios 

(Audacity), ou seja, abri o arquivo da imagem e o “editei” nesse programa 

para justamente causar falhas aleatórias propositalmente pois nesse 

software a imagem é traduzida como áudio (Figura 12) , me 

impossibilitando de saber aonde e como minhas modificações iriam atingir. 

O resultado final criou todas essas camadas fragmentadas de cores, me 

fazendo a voltar ao editor de imagens para “re-colar” os glitches 

afetivos, pois o glitch poético os tornou ilegíveis.  

A repetição (que será discutida mais à frente) também está presente 

devido ao número de fragmentos dos desenhos, repetidos inúmeras vezes 

sob a aleatoriedade do glitch poético, que ao mesmo tempo que 

repete também acaba por desfigurar o desenho da figura humana por seu 

excesso. 
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Figura 9 - Georges Braque - Violon et Pipe, 74x106 cm, 1912. Fonte: Centre 
Pompidou, disponivel em: <http://bit.do/braque> acesso em: 2 set. 2017. 

   

 

Figura 10 - Untitled-1, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 11 - Untitled -1 antes de do glitch poético se provocado, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 12 - Captura da tela de meu computador com o software Audacity traduzindo a 
Figura 11 em áudio (a barra azul), 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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  Segundo Moradi 

Às vezes, em um glitch, tudo é dividido a seus elementos 
individuais, ou partes da imagem são deslocadas e 
incorretamente traduzidas. Se o Glitch-Alike fosse 
replicado em uma tela física, seria como rasgar a “Mona 
Lisa” e colar suas tiras em outras áreas da tela. No domínio 
digital, este efeito de divisão é quase sempre horizontal, 
devido à forma como as imagens são lidas e processadas 
pelos computadores. Essas fragmentações também podem 
resultar em fragmentos e contrastes de cores acentuados 
entre duas regiões distintas de uma imagem..20 (MORADI, 
2004, p. 28) 

 

 A repetição liga-se não por uma distorção, mas pela multiplicação. Isso 

ocorre, segundo Moradi (2004), por determinada adição ou modificação de 

certos códigos contidos nas imagens digitais. Pode ser um único número 

adicionado para causar um “mar de repetições”. Como Moradi 

complementa, 

Os padrões que a replicação do glitch em computador 
produzem também podem ser comparados a um ‘papel de 
parede’ digital que grita na reprodutibilidade da arte digital,  
enquanto mantêm o fato de serem acidentais e únicos.21 

(MORADI, 2004, p. 30).  

 

                                                           
20 Sometimes in a glitch everything is broken down either to its individual elements, or parts 
of the image are shifted and incorrectly translated. If the Glitch-alike was replicated on a 
physical canvas, it would be like tearing up the ‘Mona Lisa’ and pasting the strips in other 
areas of the canvas. In the digital domain this tearing effect is almost always horizontally 
inclined, due to the way images are read and rendered by computers. These 
fragmentations may also result in splinters 18 and sharp contrasts of colour between two 
distinct regions of an image. (MORADI, 2004, p. 28) 

 

21 The patterns that computer glitch replication produces can also be likened to a digital 

‘wallpaper’ that screams of the reproducibility of digital art, while maintaining the fact that 

they are accidental and unique.(MORADI, 2004, p. 30) 
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Linearidade: esta qualidade visual muito provavelmente é uma das 

primeiras referências visuais de glitch digital. Televisores analógicos, 

vez ou outra, apresentam diversas linhas horizontais “interrompendo a 

programação normal” e mostrando aquela visualidade linear meio “zig-zag”. 

Esta é ao menos, em minha experiência, o primeiro contato que tive com a 

noção de “imperfeição” visual causada pelas falhas de recepção da 

informação das televisões analógicas. No contexto da arte, o glitch não é 

um “erro”, mas uma escolha procedimental para gerar uma visualidade. Se 

considerarmos o glitch no contexto dos ruídos na imagem de televisores, 

tudo isso é percebido como falha de transmissão da informação. Como 

exemplo mostro o trabalho nuncacontemeunome6 (2) que além de 

apresentar muita repetição, apresenta muito bem a linearidade aqui 

discutida, principalmente em sua parte superior. Criando ruídos 

semelhantes aos descritos, já que não desconfigura totalmente a figura 

humana ali desenhada, como as falhas na transmissão dos televisores 

citados. De acordo com Moradi 

Na maioria dos casos, sempre que a informação visual está 
sendo registrada ou é transferida de um meio para outro, é 
dividida em seus componentes individuais. Sem entrar em 
nenhum nível de detalhes técnicos, aqueles componentes 
podem ser píxels, camadas de separação de cores ou 
grãos de grafite em papel. Em algumas falhas, esses 
elementos (pixels) tendem a se fundir com outros em linhas 
para formar filas.22 (MORADI, 2004, p. 31).  

 

As filas que Moradi comenta podem se configurar em pura 

linearidade, como a área superior de nuncacontemeunome6(2) (Figura 13). 

                                                           
22 In the majority of cases, whenever visual information is being recorded or is transferred 
from one medium onto another, it is broken down to its individual components. Without 
going into any level of technical detail, those individual components can be pixels, colour 
separation layers, or graphite granules on paper. In some glitches, these elements (pixels) 
have a tendency to merge with each other in rows to form lines. (MORADI, 2004, p. 31).  
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Analisando a maneira como esses grãos tendem a se fundir, é possível 

observar grande atividade dessa fusão na impressão de dois momentos 

das linhas superiores da figura 13. Onde vemos linhas em distâncias 

maiores entre si, porém, logo abaixo dessas filas, as linhas tendem a se 

fundir de uma maneira que quase causa seu desaparecimento como linha, 

se tornando um bloco de cor. 

 

Figura 13- nuncacontemeunome6 (2), 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 14 - rltnshp.exe, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Complexidade: Esta, ao contrário do que seria uma conclusão lógica de ser 

o conjunto de todas as outras características, na verdade é “marca 

registrada” dos pure glitches. Como diz Moradi (2004), a complexidade é 

muitas vezes impossível de ser copiada/reproduzida em glitch-alike. É algo 

que beira à ruína total de um arquivo ou então seu mais puro e irreversível 

estado de “falha”.As figuras 13 e 14 apresentam um montante aproximado 

desse estado. Para a proposta que busco, a de apresentar sugestões das 

visualidades dos glitches afetivos, não é possível explorar essa 

qualidade visual, pois apesar de ter obtido resultados complexos, como o a 

figura 15, preciso dispor os glitches afetivos de forma legível nos 

trabalhos, para que os relatos não se percam em meio à complexidade. 

 

Figura 15 - detalhe sem a adição dos glitches afetivos de nuncacontemeunome6 (2), 
2016. Fonte: Arquivo pessoal. 

 Apesar de como pode ser percebido, com o passar do tempo, fui me 

aventurando mais entre a ilegibilidade e a legibilidade dos glitches 

afetivos em minhas colagens digitais (Figura 14). Ainda segundo 



 
 

75 
 

explicação do autor, artistas que buscam a estética do erro muitas vezes 

se preocupam com essa complexidade, em como ela pode significar algo 

tão apelativo comercialmente ou mesmo “lixo digital”: 

Os glitches também podem nos surpreender com a sua 
complexidade. Às vezes, mudar algumas variáveis que 
afetam um elemento de design simples no computador 
pode causar uma perda total ou um glitch visualmente 
agradável. No entanto, essa complexidade pré-fabricada 
gerada por computador preocupa alguns artistas que 
temem que isso torne seu trabalho facilmente comerciável 
ou indistinguível de lixo digital23.(MORADI, 2004, p. 31) 
 

As visualidades dos glitches afetivos que busco são, muito 

provavelmente, as características principais do erro digital, exceto a 

complexidade. Apesar de minha busca ser a instauração do glitch, e não 

tanto se o aspecto final formal das obras apresente características citadas 

por Moradi, julgo importante apresentá-las, visto que um dos principais 

eixos que norteiam essa pesquisa/produção é o erro digital e suas 

características imagéticas e possíveis reverberações para outros campos 

além da arte, como o social e político. Também me afasto do debate aqui 

iniciado por Moradi a respeito de trabalhos que podem ser considerados 

“lucro monetário instantâneo” ou “lixo digital”, porque julgo as questões 

irrelevantes para fomentar as questões que busco levantar, os 

relacionamentos contemporâneos e suas representações pela imagem, 

mesmo que algumas dessas questões tenham as possibilidades da arte 

como foco. 

                                                           

23 Glitches can also surprise us with their complexity. Sometimes changing a few variables 

affecting a simple design element on computer can cause a crash or a visually pleasing 
glitch to occur. However, this computer generated ready-made complexity worries some 
glitch artists who fear this makes their work easily brandable, or indistinguishable from 
digital trash.(MORADI, 2004, p. 31).  
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Outra pessoa que teoriza sobre a Glitch Art é Rosa Menkman (2011). 

Com uma abordagem histórica ainda mais sólida em seu livro Glitch 

Moment(um), ela busca os aspectos da Glitch Art no começo das 

comunicações mediadas por computadores, como nas ideias propostas 

pelo matemático, engenheiro eletrônico e pesquisador estadunidense 

Claude Shannon. Segundo Menkman, em 1948, Shannon propôs sua 

teoria da informação, um esquema das etapas na qual determinada 

mensagem atravessava para chegar ao seu destinatário, como uma 

conversa por telefone; e chegou à conclusão de que inevitavelmente há 

ruído pelo caminho em qualquer sistema ou canal de comunicação. 

Eco, em seu livro Obra aberta (1988), também apresenta o ruído: 

Existe, por outro lado, um fenômeno conhecido como ruído. 
O ruído é um distúrbio que se insere no canal e pode alterar 
a estrutura física do sinal. Pode ser uma série de descargas 
elétricas, uma interrupção imprevista de energia elétrica, 
que faz com que o acidente [...] seja interpretado como 
mensagem [...]. Para reduzir ao mínimo os riscos do ruído 
devo complicar o código. (ECO, 1988, p. 96) 

 

Ou seja, é presente a busca da criação de um código que, apesar de se 

tornar mais e mais complexo, faça com que ruídos não apareçam durante 

uma transmissão. Porém percebe-se que essa “complicação do código” 

ainda não conteve totalmente a aparição das falhas. (Se já existisse um 

código complexo o bastante à prova de ruídos, essa dissertação estaria 

comprometida.) Também abro espaço para questionar a respeito dos 

ruídos existentes na comunicação que provoca glitches afetivos e os 

códigos a se tornarem complexos para a comunicação entre pessoas 

através da mediação do ciberespaço. 
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Falando então de como o ruído “se insere”, percebi que precisava de 

um melhor termo para utilizar no procedimento do glitch nas buscas das 

visualidades. Eu insiro o glitch poético em meio aos glitches 

afetivos. Assim, apesar de explorar situações em que” os 

relacionamentos afetivos estão em glitch que já se inseriu”, ainda procuro 

meios de colocar dentro dos trabalhos esse outro lado de como surgem os 

ruídos e como eles podem combinações diferentes, visto que não se tratam 

exatamente de forças aleatórias e digitais para seu surgimento. 

O trabalho a seguir (Figura 16) representa bem o momento do ruído 

nos afetos. Criado a partir das mesmas etapas comentadas anteriormente 

no esquema “Da pesquisa de imagens na internet para o Photoshop para 

o Audacity para o Photoshop mais uma vez” Aqui a leitura de mensagens 

de uma mesma pessoa, em inglês24, surgem mensagens ora revoltadas, 

ora preocupadas, ora insistentes se mesclam, tornando complicada a 

compreensão do que esta pessoa realmente buscava comunicar para 

sua(seu) destinatária(o). Aqui me deparo com o glitch afetivo, nessa 

conversa onde a comunicação falha muito, já que não existe uma resposta 

sequer para todos esses “ruídos” textuais. Inclusive de uma conversa no 

Messenger que, por minha interpretação havia se iniciado no Tinder e pelo 

que está registrado, o “ruído” na comunicação se manteve mesmo em 

diferentes apps. 

                                                           
24 De cima pra baixo: 1ª mensagem: Você é uma pessoa doente e mentirosa! 2ª: Você 
está fora da cidade! 3ª: Eu espero que você perca tudo que tem, inclusive aquele trabalho 
inutíl que você tem, puta!!!! 4ª: Só vendo se você está bem. Não escutei sobre você na 
semana passada. 5ª: Me responde mais tarde. 6ª: É uma série de questões honestas. 7ª: 
Eu não estou realmente procurando por mais honestidade. Eu sinto muito se não é isto 
que você quer ouvir. Não é por causa de algo que você fez de errado. Você é legal. Se eu 
estivesse procurando alguém eu te ligaria todos os dias, você é muito meiga. Mas se eu 
fosse você, eu não esperaria por mim. Você disse mais cedo que estava no Tinder para 
conversar com pessoas. Então eu não esperei que algo além de conversa fosse acontecer. 
Me desculpe, eu interpretei mal aquilo. Mas se você está esperando mais do que aquilo, 
eu não posso ajudar a encontrar. 
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Figura 16- Untitled-2, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Menkman relaciona este ruído com a concepção e aceitação da 

Glitch Art (mesmo antes de ter uma nomenclatura própria), reforçando esse 

tipo de relacionamento tecnológico que o homem tem com suas criações: 

é importante perceber que no modelo de comunicação de 
Shannon, informação não é somente ofuscada por ruído, é 
também dependente dele para uma transmissão correta. 
Sem ruído, codificado dentro da mensagem original, ou 
presente de fontes fora do canal, não pode haver um canal 
em funcionamento. O ruído serve para contextualizar a 
informação; informação precisa de ruído para ser 
transmitido com êxito. Consequentemente, sem ruído não 
há informação.25(MENKMAN, 2011, p. 14) 

 

Assim, é perceptível, segundo a autora, a ascensão do glitch como 

um paradigma atualizado de relações com a falha, o acidente, o acaso no 

processo de criação artístico desde o Dadaísmo. Hoje também na obra 

instaurada a partir de procedimentos digitais, ajudando-me a entender mais 

a fundo o porquê de escolher trabalhar com esse procedimento e não outro 

para buscar criar visualidades para as “comunicações ruidosas on-line”. 

Mais à frente, Menkman apresenta a questão complexa de situações em 

que o fenômeno do glitch ocorre de formas mais pessoais. Como, por 

exemplo, em meu trabalho, em que, o glitch é deslocado para um contexto 

diverso de sua origem totalmente tecnológica. Ao aproximar os relatos 

afetivos apropriados da internet e o glitch em meu trabalho, apresentá-lo 

para um mundo interpretativo, comparando ao ato humano de falhar em 

algo: 

                                                           
25 it is important to realize that in Shannon’s communication model, information is not only 

obfuscated by noise, it is also dependent  upon it for correct transmission. Without noise, 

either encoded within the original message, or present from sources outside the channel, 

there cannot be a functioning channel. Noise serves to contextualize information; 

information needs noise to be transmitted successfully. Consequently, without noise there 

is no information. (MENKMAN, 2011, p. 14) 
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Em suma, a falha é um fenômeno a superar, enquanto um glitch 

é incorporado mais em processos tecnológicos ou 

interpretativos. Por conseguinte, quando o glitch se abre para o 

domínio das conotações simbólicas ou metafóricas, a 

interrupção passa de ser uma realidade estritamente 

informacional ou tecnológica a um fenômeno pós-

procedimento mais complexo a ser contado.26  (MENKMAN, 

2011, p. 27) 

 

Glitch não é brinquedo, não (;P)! Ela ainda continua, 

Consequentemente, as definições de ruído entre humanos 
e computadores também devem incluir parâmetros sociais 
e se tornarem mais complexas, inevitavelmente 
negociando questões de contexto, percepção e 
estética.27(MENKMAN, 2011, p. 28) 

 

O glitch digital, o ruído, a desordem -  é visto por Menkman, não 

como algo frio e mecânico, mas como uma qualidade de sistemas que vai 

ficar cada vez mais incorporado nas comunicações e relações humanas. 

As sensações, principalmente ao presenciar glitches não planejados, que 

acontecem diante dos olhos incitam aprofundamentos a respeito daquele 

“acontecimento-surpresa”. A autora também acredita, como Eco já havia 

escrito, na “complexidade do código” para uma noção mais aprofundada do 

que aquele glitch em um dispositivo realmente representa. Minha pesquisa 

parte desse pressuposto também, investigar as possíveis táticas artísticas 

                                                           
26 In short, failure is a phenomenon to overcome, while a glitch is incorporated further into 

technological or interpretive processes. Accordingly, when the glitch opens up to the realm 

of symbolic or metaphorical connotations, the interruption shifts from being a strictly 

informational or technological actuality, into a more complex post-procedural phenomenon 

to be reckoned with. (MENKMAN, 2011, p. 27) 

27 Consequently, human-computer definitions of noise must also include social parameters 
and become more complex, inevitably negotiating questions of context, perception and 
aesthetic.” (2011, p. 28) 
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que podem surgir a partir do meu olhar para pessoas se comunicando pela 

mediação digital. 

Experimentar um glitch é geralmente percebido como uma 
paisagem complexa, incrivelmente bela e brilhantemente 
colorida de imagens e estruturas de dados inexplicáveis, 
insondáveis e de outro mundo. Um glitch representa perda 
de controle. O ‘mundo’ ou a interface fazem o inesperado. 
Ele vai além das fronteiras de seus territórios conhecidos 
e programados, alterando os pressupostos dos 
expectadores sobre tecnologia e suas funções assumidas 
[...] e parece ser profundamente irracional no seu 
‘comportamento’. O glitch faz com que o computador de 
repente pareça inconclusivamente profundo, em contraste 
com os comportamentos de nível superficial mais banais e 
previsíveis de máquinas e sistemas ‘normais’. Assim, 
glitches anunciam um momento(um) insano e perigoso 
instanciado e ditado pela própria máquina.28 (MENKMAN, 
2011, p. 30-31) 

 

Quando Menkman busca a associação entre paisagem e o glitch, observo 

que de tantas sugestões visuais, algumas de minhas produções 

reproduzem essas paisagens também, como rltnshp.exe (Figura 14), em 

meio às fragmentações e repetições é possível identificar, por seus blocos 

de cor um céu esverdeado acima de um solo arenoso, um tanto ou quanto 

pálidos, diferentes do colorido que a autora comenta. Porém, a paisagem 

está ali, talvez agregando ainda mais questões a partir da leitura formal e 

conceitual desse trabalho, como a possibilidade de perguntar o por quê do 

solo estar assim “seco”. Ele talvez é uma reflexão dos glitches 

                                                           
28  Experiencing a glitch is often like perceiving a stunningly beautiful, brightly colored 

complex landscape of unexplainable, unfathomable and otherworldly images and data 

structures. A glitch represents a loss of control. The ‘world’ or the interface does the 

unexpected. It goes beyond the borders of its known and programmed territories, changing 

viewers' assumptions about technology and its assumed functions […] and comes to seem 

profoundly irrational in its ‘behavior’. The glitch makes the computer itself suddenly appear 

unconventionally deep, in contrast to the more banal, predictable surface-level behaviors 

of ‘normal’ machines and systems. In this way, glitches announce a crazy and dangerous 

kind of moment(um) instantiated and dictated by the machine itself. (MENKMAN, 2011, p. 

30-31) 
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afetivos, que não conseguem “fazer crescer” nenhuma relação afetiva 

duradoura?  

 “Moment(um)”, segundo a autora, é aquele exato instante em que 

a normalidade programada passa ao mundo complexo do ruído (ou “noise” 

em inglês), caótico, forçando um novo entendimento daquilo que está visual 

ou sonoramente diante do expectador: moment(um). Este conceito está 

fortemente ligado à minha poética pela razão de que além de meu interesse 

em investigar glitches afetivos, meus trabalhos também tocam nas 

relações pessoa-máquina, levantando questionamento acerca de relações 

pessoa-pessoa. Mesmo que Menkman se dedique a complementar a 

experiência visual do glitch como “incrivelmente bela” a princípio, sua 

posição não é duradoura, a meu ver. Minha postulação de aproximar os 

problemas de relacionamentos humanos com os problemas digitais não é 

visto como “incrivelmente bela”, Vejo, sim, como um moment(um), no qual 

o relacionamento afetivo entre duas pessoas passa de afetivo  e cuidadoso 

para conflituoso e complexo, em que os envolvidos ou trabalham para 

superar  o glitch afetivo ou então deixar o relacionamento terminar, 

como um glitch que afeta a máquina de forma tão forte, que esta acaba por 

se desligar. Com base nos conceitos de Menkman, cheguei a buscar dar 

visualidade a esses moment(um). Quanto ao ponto onde é visível a falha 

no relacionamento, não apresento sugestões de visualidades antes do erro 

ocorrer, mas sim durante e também após aquele moment(um): Quando 

“corto” e “colo” nos meus trabalhos fragmentos das mensagens de texto 

resultantes das trocas de relatos afetivos.  
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3.4 COMO DAR VISUALIDADE AOS RELATOS AFETIVOS? 

 

 A série de colagens digitais com recortes de desenhos e a inserção 

de glitches intitulada Nuncacontemeunome surgiu por um insight, 

simplesmente uma ideia do momento, A ideia tratada inicialmente como 

“pequenas histórias em quadrinhos” cuja narrativa é embasada por 

relatos afetivos que troquei com usuários do Tinder. Todos os trabalhos em 

alta resolução presentes nesse subcapítulo, no anterior e no seguinte estão 

disponíveis neste site:   

https://relacionamentosemglitch.tumblr.com  

 Para ser sincero, esses quatro primeiros trabalhos são experimentos, 

nas seguintes instâncias: 

> narrativa, tanto no ritmo das imagens nos quadrinhos como 

também o modo que estas trabalham junto com textos.  

> visual, relacionado à melhor forma encontrada por mim para a 

proposta como um todo. 

Pretendia a partir desses trabalhos usar imagens que desobedeçam 

a representação realística de pessoas ao usar traços digitais que simulem 

rabiscos de lápis, próximos de esboços. Uma outra “desobediência”, dessa 

vez, dentro do próprio sistema digital, foi inserir o glitch poético como 

parte desse processo.  

Utilizo o programa para edição de imagens Adobe Photoshop (Figura 

17), no qual serão feitos desenhos de diferentes pessoas para criar as 

colagens digitais e compor suas imagens através da adição de vários 

elementos nesta composição, tais como:  as capturas de tela de diálogos 

on-line (texto) e desenhos representando pessoas. Assim, crio um tipo de 

narrativa, que faz certa alusão às histórias em quadrinhos. Nesse processo 



 
 

84 
 

conto com uma mesa digitalizadora (Figura 18): trata-se de uma “prancheta 

eletrônica” que é usada com o auxílio de uma caneta magnética, sendo 

possível desenhar utilizando um computador. Ao desenhar sobre a mesa 

gráfica o desenho é projetado diretamente na tela do computador. 

Os desenhos surgem a partir de fotografias de desconhecidos 

apropriadas por mim em diferentes sites, como o Google, Pinterest e 

Tumblr, pois meu foco é a “colagem” do relato íntimo em forma de texto que 

foi trocado on-line, e não a representação de quem realizou as trocas. É 

importante notar que muitos destes desenhos foram elaborados numa 

etapa anterior ao uso do glitch como parte de extrema importância. Quando 

ainda não havia pensando em fazer colagens digitais ou provocar o glitch. 

Portanto, muitos desenhos marcam a etapa inicial do meu processo criativo 

ainda muito ligada com obras feitas durante o Trabalho de Conclusão de 

Curso de minha graduação na FURG, que exploravam a linguagem das 

histórias em quadrinhos e representação de pessoas mais detalhadamente.  

 

Figura 17 - Captura da tela do meu laptop ao utilizar o Photoshop, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 18 - Foto de parte de meu laptop e minha mão utilizando a mesa gráfica, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Em nuncacontemeunome 1 (Figura 19) apresento um fragmento de 

relato que compartilharam comigo via Tinder. Porém, neste trabalho decidi 

até mesmo mudar o gênero da pessoa que aceitou trocar sua história 

comigo. Essa decisão foi pelo conjunto de regras que criei ao dar início às 

proposições pelo aplicativo já citado: uma delas era procurar, na medida do 

possível, deixar totalmente irreconhecível o autor de determinado relato nos 

desenhos feitos após a troca de relatos afetivos. Sendo assim, esse 

experimento em que se percebe um desenho de um corpo feminino na 

verdade foi relatado através das mensagens do Tinder por um homem. 
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Figura 19 - nuncacontemeunome 1, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Também necessito descrever o processo para as poses e ritmo 

desse trabalho: gostaria de obter o esquema de algo descontraído, já que 
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o texto que se apresentou em conjunto não tivera o peso visual que 

precisava para evocar o clima de uma confissão 29  – coloco aqui que 

confissão sempre se passa como algo “pesado”, com temas que vão desde 

violência verbal até sexual.  

 Dessa forma, busquei diferentes imagens de pessoas fumando pelo 

site Google Imagens e “colei” essas imagens no Photoshop. Lá, com minha 

mesa digitalizadora, iniciei os desenhos. Quis dar ênfase ao ato de fumar 

pela casualidade, pelo que tenho observado, geralmente conversas mais 

corriqueiras e até mesmo banais sobre relacionamentos se formam entre 

um cigarro e outro. A personagem então desenrola seus dias de sedução 

e perda de relacionamentos enquanto fuma um cigarro, provavelmente 

dando mais atenção ao seu ato de fumar do que em sua própria história. 

Os modelos que busquei eram de pessoas diferentes, porém resolvi por 

deixá-los unidos em uma única personagem.  

Uma questão importante que saliento ao representar pessoas 

usando um programa que simula o desenho a lápis é também minha 

procura por simular o suporte de papel em alguns trabalhos. Adicionei uma 

textura de papéis amassados que foram escaneados. Este outro 

procedimento de simulação foi utilizado para oferecer a ideia de um suporte 

físico com a textura do papel que fica no fundo da imagem (Que pode ser 

visto na  figuras 21). , segundo Alice Jean Monsell (2018), “apesar de ser 

um trabalho totalmente digital, nunca seria chamado de um trabalho que é 

‘frio’ ou faltando algo humano, já que a execução das imagens se trata de 

um processo feito exclusivamente por computador”. Por outro lado, o 

processo de criação dessas imagens também envolve a sua etapa anterior 

desta produção. Mesmo que as conversas on-line passam pela 

comunicação maquínica, não há nada “frio” ou “distante” sobre as trocas e 

                                                           
29 Em pouco tempo abandonei o termo “confissão” por levar a questões que acabaram 
por desviar demasiadamente o objetivo dos glitches afetivos. 
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relatos de afeto que presenciei e os quais são a base imaterial destas 

imagens.  No meu desenho utilizando o procedimento digital, o corpo é re-

presentificado pela representação. O fundo desta imagem pode estar num 

fundo virtual, mas sua visualidade indica um suporte de papel fisicamente 

presente porque comunica seu caráter amassado e a manualidade de uma 

linha desenhada com um lápis (Figuras 20 e 21). 

 

Figura 20 - Detalhe de um desenho meu feito com mesa digitalizadora, 2016. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O que ocorre em nuncacontemeunome 2 (Figura 21) é algo próximo, 

mas não mudei as feições dos modelos buscados e usei um método 

diferente para não deixar aparente a identidade da pessoa que me mandou 

esse relato: sua etnia foi alterada, passando a ser uma pessoa negra. 

Decidi também elaborar esta narrativa por meio de fragmentos da minha 

memória como parte dos desenhos formando um tipo de história em 

quadrinhos sem quadrinhos, formando uma narrativa em conjunto com 

as memórias registradas pelo desenho relatando momentos das trocas de 

textos que havia “copiado” durante as conversas on-line   
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Figura 21 - nuncacontemeunome 2, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Nuncacontemeunome 3 e 4 (Figuras 22 e 23) já são parte da posição 

do autor como personagem. Para realizar os desenhos tirei selfies no 

banheiro de minha casa usando a câmera de meu celular, buscando uma 

melhor expressividade para as narrativas que viriam a seguir. A 

expressividade corporal que adicionei a essas duas obras foi garantida 

através de pesquisa de fotografias de pessoas com um biótipo aproximado 

ao meu e também com a expressividade corporal que julguei adequada no 

momento. Nuncacontemeunome 3 se passa sem diálogos, induz uma 

conversa que o expectador formulará (ou não). Mas a formulação do que 

poderia ser cabível de diálogos logicamente não é livre, o que é possível 

de se entrelaçar aos desenhos ali são ditos de discussões ferrenhas e 

arrependimentos pós-briga. 

 

Figura 22 - nuncacontemeunome 3, 2016 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 23 - nuncacontemeunome 4, 2016 

Fonte: Arquivo pessoal 

 No número 4 dessa série, apesar de me colocar como personagem 

e acrescentar um fragmento de um dos meus relacionamentos passados, 

desenhei minha figura sem rosto, deixando mais uma vez que o espectador 

se ponha dentro desse experimento. Ou seja, o jogo aqui proposto oferece 

o autorretrato induzido. Eu ou outro espectador poderia se perceber neste 

relato afetivo também ao ver um rosto em branco, existe uma proposição   

que sugere a possibilidade de  ver o seu próprio rosto dentro deste espaço 

facial ou até mesmo imaginar  o rosto do próprio espectador inserido em 

uma narrativa que ele ou ela poderia ter vivido em algum momento. A 

imagem permite que o observador se colocar em um momento no qual 

nunca realmente esteve, se aproximando também de um autorretrato 

imaginado. 
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 Nos números dessa série 3 e 4 questiono então o ato de posar para 

a fotografia como uma criação que induz para a encenação. Será que esta 

característica pode se relacionar com minhas intenções de aludir uma 

emoção no momento que poso para a câmera? E em determinado 

momento forço uma expressão exagerada para dar a noção de que algo ali 

não irá estar de acordo com a realidade, e sim com um ato até mesmo 

teatral, algo que se mostra como uma criação de cena para a câmera.  

Estes trabalhos eram muito experimentais e iniciais. Neste momento, 

ainda não estava certo sobre o modo de trabalhar com os relatos obtidos 

on-line no Tinder e ainda não comecei a adicionar procedimentos de glitch. 

Era um momento inicial, uma “volta para a mesa de desenho”, onde poderia 

explorar principalmente o vínculo entre dispositivos digitais e pessoas, 

apontar suas proximidades e distânciamentos possíveis. 

 Em nunca_conte_meu_nome_3_glitch, avanço meu processo para 

uma experiência de expressões baseadas em autorretratos, com uma 

narrativa que provoca indícios de uma possível relação que se baseia em 

ataques discursivos e arrependimentos. Aparentemente terminada, passo 

a recriá-la não mais no Photoshop, mas sim no software Audacity, para 

provocar erros dentro da codificação do arquivo. Após essa 

ação, insiro duas capturas de tela retiradas de um chat no Facebook no 

qual eu estava à beira de um término de namoro... onde prefiro até mesmo 

mostrar a fala no desenho: “o máximo que eu consigo é ter um namoro 

virtual” de uma forma negativa, questionando essa relação on-line. 

Depois de experimentar com vários modos de desenhar rostos e 

desenhando os diálogos de texto e mensagens que havia trocado com 

pessoas durante chats, incluo uma  nova etapa no meu processo de criação 

-  a inserção de erros  Isso ocorreu como consequência de uma 

aproximação de uma técnica realizada na gravura em madeira (como 
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também em outros materiais, a exemplo do piso vinílico e do papelão) 

chamada “matriz perdida”. Consiste no uso de uma mesma matriz para criar 

diferentes estampas por meio da impressão de mais de um estágio de 

gravação. Cada impressão de um novo estágio significa a perda da 

possibilidade de fazer novamente a impressão de um estágio anterior. A 

relação que crio com a “matriz perdida” é essa impossibilidade de refazer 

edições na imagem de um estágio anterior. Quando provoco glitches 

poéticos no Audacity, seu resultado final é um arquivo que não possui 

camadas editáveis como as do Photoshop, mostrado na figura 24.   Ou seja, 

ela é gerada pelo Audacity como arquivo BMP (bitmap), diferente ao 

Photoshop (PSD). O arquivo BMP remove a existência de camadas 

editáveis, ou seja, gera uma imagem que apresenta todo o processo de 

criação realizado no Photoshop até então, porém sem a presença de 

camadas editáveis (Figura 25). Normalmente o resultado acaba por tornar 

os elementos textuais ilegíveis, fazendo com que eu tenha de recolocá-los, 

voltando ao Photoshop. Minhas “matrizes”, após a impregnação dos erros, 

só podem ser editadas a partir desse ponto, não podendo retroceder. 

Novas possibilidades do meu processo criativo pareciam propícias para o 

que produzi, as colagens digitais juntas aos glitches afetivos. Assim 

foi criado o primeiro trabalho que é evidenciado o glitch poético 

combinado com os desenhos e os textos, intitulado 

nunca_conte_meu_nome_3_glitch (Figura 26). Esta colagem digital busca 

além de um fragmento de uma discussão com desenhos figurativos, 

também busca evocar um ambiente que evidencie toda a impregnação do 

digital em relacionamentos que aparentemente se fazem por encontros 

presenciais, carnais. Os desenhos manuais usando tablet (mesa 

digitalizadora), portanto, foram uma base para outras criações posteriores 

onde trabalhei com o glitch poético.  
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Figura 24 - Detalhe da ferramenta de camadas (layers, circulado em vermelho) do 
Photoshop, 2017. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 25- Detalhe da ferramenta de camadas (layers) do Photoshop com um arquivo 
BMP, 2017. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 26 - nunca_conte_meu_nome_3_glitch, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Ao me questionar sobre o uso de uma ferramenta digital para 

observar conflitos afetivos, que, por enquanto, necessitam de contato 

físico30, surge outro problema de pesquisa: o fato que as relações não são 

completamente presenciais/carnais. O virtual se espalha entre nós. A 

comunicação à distância e sem contato físico, antes por cartas, depois por 

telefonemas e, agora, por meio das muitas discussões que se passam on-

line. As declarações de amor se passam por chats... 

Sendo assim, percebi que ao dar visualidade para meus relatos e os 

de outras pessoas captados no ambiente digital, ali estava criando a alusão 

de que estávamos diante de histórias que se passaram fora do Facebook 

ou do WhatsApp, por exemplo. Porém os desenhos criados ainda 

apresentam uma experimentação digital que utiliza da simulação da 

desobediência do uso de ferramentas tradicionais – o lápis traçado de 

forma que não se pretende a representação verossímil dos corpos 

humanos, como num rabisco, no caso.  Mas isto, não é mais uma questão 

da arte contemporânea, mas uma questão modernista – a crítica da 

representação que não é mais uma questão atual para a arte, embora no 

senso comum, ainda existe preconceito contra imagens que não são 

naturalistas. Mas o que se percebe é a importância desta vontade de 

realizar o ato de desobediência como parte do processo criativo. 

 Me indaguei: “mas, então, a desobediência com que posso 

relacionar aqui está só nessa simulação do lápis?” A resposta agora veio a 

partir de um procedimento da Glitch Art.  A desobediência de programas de 

edição e criação de uma imagem aqui se faz como exploração estética do 

erro digital. Glitch Art em sua técnica se mostra como tal primeiramente por 

                                                           
30  Apesar de saber da existência de namoros completamente virtuais e outras 
demonstrações de relações corporais através de simulações dessas percepções, decidi 
focar nessa única maneira de afeto, a que complementa o digital (ou faz parte dele) 
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explorar o erro como potência poética. Os conceitos postos a partir dessas 

técnicas podem variar, como será apresentado mais para frente no texto. 

 Pode-se provocar diferentes “erros” ao inserir determinado arquivo 

em um programa de edição que teoricamente não é programado para tal? 

Sim, e os resultados são em sua grande maioria inesperados, 

indetermináveis. Dessa forma, associo esse aspecto do glitch, da falha 

provocada no sistema aos glitches afetivos dentro de nossa 

contemporaneidade. Como diz Gazana (2015) em relação aos 

procedimentos e processo de criação do artista que trabalha com o Glitch 

Art, 

Este é um tipo de arte que tem necessidade de manter um 
diálogo direto com a tecnologia. É essencialmente 
experimental, gerando seus próprios procedimentos e 
processos de criação, onde estes procedimentos procuram 
criar condições para os erros tecnológicos digitais 
aparecerem e, então, usá-los como possibilidade estética. 
(GAZANA, 2015, p. 1268) 

O fato que Gazana nota que artistas que trabalham com a visualidade do 

glitch são “experimentais” implica que não existe uma técnica para estes 

artistas. São criadas táticas para subverter a maneira habitual de utilizar 

uma tecnologia, aplicativo ou software que foi programado para funcionar 

de certa maneira e não outra (o artista é um tipo de hacker que 

provavelmente não tenha total domínio sob a tecnologia que está usando. 

Para trabalhar com o glitch, basta saber jogar seu sapato nas engrenagens 

da máquina, segundo Monsell.  

Gazana (2015, p.1269) ainda acrescenta que “Glitch Art é mais sobre 

a relação entre pessoas e a tecnologia, porém, a tecnologia alterada, 

manipulada, quebrada, que é pensada para ser utilizada de outra maneira, 

não aquela à qual foi projetada.”  
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 Gazana apresenta então um conceito que pode ser agregado às 

táticas da Glitch Art, porém difere dos procedimentos táticos que crio (ou 

aproprio de outro artista) para instaurar o que se percebe como “falhas” na 

imagem. Em parte, pesquiso relações humanas mediadas pela tecnologia 

e as “falhas” que procuro visualizar nas colagens digitais são modos de 

evocar a ideia de glitches que existem dentro dos relacionamentos afetivos. 

São falhas das quais acabamos não tendo controle, até mesmo 

provocamos panes e queda do sistema afetivo que havia se 

instaurado num casal. Dessa forma, caracterizo o uso de 

procedimentos da Glitch Art inserida na minha produção como aspecto 

singular desta pesquisa, da qual busca mostrar estas características de 

relacionamentos afetivos contemporâneos e seus conflitos, quando é 

inserida a desconfiança também no que está sendo comunicado ali, entre 

pessoas em seus universos virtuais. O trabalho que prossegue (Figura 27) 

caracteriza-se como reafirmação de todo esse processo descrito até então, 

com algumas características adicionadas, como “papeis de parede” e 

capturas de tela de chats. É um dos meus preferidos, não por estar me 

retratando, mas por toda a riqueza visual resultante do processo extenso 

dessa junção de glitches afetivos e glitches poéticos. Porém, 

como será percebido no subcapítulo seguinte, ainda existiu a possibilidade 

de agregar mais procedimentos à minha pesquisa. 
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Figura 27 -  nunca_conte_meu_nome_5_glitch, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.5 VDEOINSTALAÇÃO 
 

A partir do momento que eu já havia feito diversas colagens digitais, 

iniciei a reflexão sobre o que estava buscando representar mais 

profundamente, precisamente a inquietação feita a partir da noção geral da 

agilidade que a internet e as tecnologias que a acompanham atualmente 

apresentam. Ou seja, me perguntei se os trabalhos estáticos 

correspondiam a esse quesito; outra inquietação surgida foi como 

apresentar num espaço físico aquela produção até então. Os vídeos aqui 

aprentados como também o registro da videoinstalação se encontra nos 

seguintes links: 

Relacionamentos.exe: https://vimeo.com/216855638 

Relacionamentos.exe2: https://vimeo.com/233002100 

Registro da videoinstalação:  https://vimeo.com/227993297 

 

Assim, quando me indaguei sobre como adicionar mais 

características visuais da web, como usei os chats, “cortar”, “colar” apropriar 

imagens de outros sites, vi que ainda faltava essa “agilidade”, mais 

precisamente a qualidade presente das tecnologias deste século: a rapidez 

em realizar variadas tarefas, seja “baixar” um jogo para seu computador ou 

mesmo acessar um aplicativo de caronas pelo celular. Aqui ainda existe a 

experiência também sonora em toda esta agilidade do cotidiano atual, pois, 

como é de fácil percepção, há em basicamente qualquer espaço, público 

ou privado, sons advindos de celulares avisando sobre novas mensagens 

recebidas de algum app, como o Whatsapp ou Messenger. 

Apesar de toda a informação visual que evoca a ideia de 

relacionamentosafetivos em glitch, percebi que essas produções de 
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colagem, desenho e registros de diálogos on-line não utilizavam do 

potencial imagético para fazerem-se mais próximas de um retrato da época 

em que vivemos, fora a questão sonora, que estava totalmente ausente. 

Dessa forma surgiu a proposta de se utilizar dessas produções audiovisuais 

– o vídeo -  com imagens em movimento acompanhadas de áudio, porém 

não postuladas como uma obra videografica isolada e. sim. como parte 

integrante de um ambiente. Aí apareceu além de uma nova proposta de 

como as primeiras composições desta pesquisa (os desenhos, as colagens, 

etc.) iriam se comportar, mas também de como seriam apresentadas em 

um espaço físico e público. 

Prossegui com a proposta de adicionar movimentação às imagens, 

isto é, de realizar uma montagem de vídeo com as colagens ditigais que 

já foram compostas anteriormente, usando o software para edição de 

vídeos Adobe Premiere (Figura 28). Decidi quanto tempo cada imagem 

(quadro) duraria no vídeo, adicionando sons, inserindo créditos finais e 

legendas (para as trocas de mensagens que aparecem em inglês). Ao criar 

um tipo de montagem videográfica com as colagens digitais, não queria 

construir uma visualidade como se cada elemento se movesse 

independentemente. Queria mostrar detalhes fragmentados dos relatos, 

mensagens e desenhos que poderiam indicar relações afetivas em conflito 

que apresentassem pouco a pouco cada detalhe, cada parte da colagem 

digital que eu havia selecionado, como um olho atento que corre pelas 

mensagens mais importantes e as revisita diversas vezes na tela de seu 

smartphone ou computador. Portanto, o vídeo resultante dessas 

inquietações seria um misto do olhar atento (ou nem tanto) de quem lê suas 

mensagens misturadas com a sonoridade advinda dos sons de alerta de 

novas mensagens que surgem no computador ou smartphone. 
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Figura 28 - Captura de tela apresentando a interface gráfica do software Adobe 
Premiere, 2017. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Criei dois vídeos: Relacionamentos.exe e Relacionamentos.exe2. O 

sufixo .exe, segundo PCMag (2014) e Leite (2016), é uma abreviação que 

significa que são arquivos executáveis (.exe), ou seja, arquivos que 

instalam programas para computadores que usam o sistema operacional 

Windows. Escolhi usar esta abreviação para o designar a obra. Assim, seu 

título faz alusão aos executáveis, como se os glitches poéticos 

fossem “instalados” na percepção visual de relacionamentos afetivos da 

pessoa que os presencia. 

O quesito de escolha de quais trabalhos estariam presentes nesses 

vídeos foram o idioma e relatos afetivos meus e também de pessoas com 

quem realizei as trocas. Decidi pôr trabalhos que utilizassem o português 

como idioma principal, visto que pretendo deixar espaço para uma futura 

versão que agrupe as colagens digitais de relatos afetivos e conversas que 
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“recorto”, presentes no blog The Last Message Received, que será 

aprofundado no capítulo 4. 

A primeira montagem de vídeo acabou por ser demasiada básica. Vi 

que ocorreu essa dissociação de “apresentação de slides” ao invés de 

montagem de vídeo quando comparei os dois “exe” lado a lado. 

Relacionamentos.exe configura-se como um primeiro experimento de criar 

movimento a partir de meus trabalhos anteriores. O ritmo do vídeo é 

composto por uma visão geral de cada colagem digital (Figura 29) e, após 

uma transição que busca desfragmentar a imagem até que somente o 

fundo preto seja visível (Figura 30), um detalhe do trabalho é apresentado 

em seguida (Figura 31). A todo momento sons de notificações apareciam, 

algo que seguiu em Relacionamentos.exe2. 

 

Figura 29 - Frame de Relacionamentos.exe, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 30 - Frame da “transição glitch” em  Relacionamentos.exe, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O vídeo Relacionamentos.exe2 já aparece com uma montagem 

mais madura, o que colaborou para resolver a transição de imagens 

estáticas para imagens em movimento. Apesar da montagem de colagens 

digitais ser praticamente igual ao trabalho anterior, a diferença visual dentre 

esses dois trabalhos é bastante perceptível. As colagens digitais não mais 

são apresentadas por inteiro e em seguida destacados em detalhes; agora 

seus detalhes são apresentados (Figura 31) e, como dito antes, juntos à 

noção de um olho atento que “passa” pelas mensagens mais importantes 

movimentando-se através do trabalho em close. As transições de trabalho 

para trabalho agora foram simplificadas, similares a um olho que pisca e 

“desliza” para a próxima mensagem, mais próximo e íntimo. Cada transição 

de video realizou a passagem de uma mensagem a outra. A possibilidade 

de deixá-lo em looping foi criada a partir do momento que não inseri créditos 
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finais em sua edição, constatando a minha intenção de que essa segunda 

produção fosse elaborada já para funcionar em um ambiente, uma 

videoinstalação. 

 

Figura 31 - Frame de Relacionamentos.exe2, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A videoinstalação Relacionamentos.exe31 começou a ser elaborada 

a partir do momento que pretendia adicionar áudio às imagens, ou seja, 

apesar do primeiro trabalho audiovisual ter certas características que não 

vão de encontro à uma videoinstalação (i.e. sem créditos finais), a ideia da 

R.exe já estava em planejamento. Aqui, apesar de a elaboração estar em 

fase incipiente, já era certo que, para ter nexo geral com a pesquisa, o 

trabalho seria constituído principalmente por meios eletrônicos. R.exe seria 

elaborada com monitores de computador, projeções e áudio em uma sala 

fechada. Para colocar o resultado audiovisual (e estático) em um espaço 

                                                           
31 Passarei a me referir à videoinstalação Relacionamentos.exe simplesmente com 
R.exe, para não criar ambiguidades e deixar o texto com maior fluidez 
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expositivo físico, pude, após autorização, utilizar o espaço expositivo Sala 

de Experimentação no prédio do curso de artes visuais da FURG durante 

os dias 17 a 21 de julho de 2017. Lá usei quatro computadores com áudio 

integrado, quatro monitores e mais dois projetores para criar o ambiente 

pretendido (Figura 32). Escolhi este espaço por três razões principais: já ter 

conhecimento e domínio do equipamento que se encontrava à minha 

disposição no prédio, as dimensões da Sala de Experimentação (cada uma 

das quatro paredes tem 4 metros de largura e 3 metros de altura) 

proporcionaram a imersão necessária para os participantes vivenciarem 

sem dificuldade o que estava ocorrendo ali, e, por último, ser um tipo de 

trabalho que em meus anos de graduação foi pouco experimentado 

naquele local. 

 

Figura 32 - Vídeoinstalação Relacionamentos.exe na Sala de Experimentação, 
2017. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Montei a R.exe com os monitores divididos entre dois computadores, 

ou seja, dois monitores para cada computador. Os projetores necessitaram 

de um computador cada. Nos monitores foi exibido um apanhado das 

colagens digitais até aquele momento (incluindo alguns trabalhos 

abandonados pela metade), os deixando no modo de apresentação de 

slides, em looping aleatório pelo programa de visualização de imagens do 

sistema operacional Windows 7. As projeções exibiam em looping o vídeo 

Relacionamentos.exe2. Logo após deixar os vídeos e imagens prontos, 

retirei mouses e teclados de todos os computadores, para que nenhum 

visitante acabasse por desconfigurar o que estava em reprodução. Fiz uma 

experimentação ao posicionar um dos projetores para um dos cantos da 

sala (Figura 33), ampliando sua distorção visual, deixando assim o nível de 

complexidade imagética aliada ao glitch ainda maior. Também adicionei um 

banco no meio da sala para que as pessoas pudessem permanecer ali um 

pouco mais e conectei os cabos dos aparelhos às tomadas por réguas 

extensoras e outros aparatos com fios e cabos. 

 

Figura 33 - Vídeoinstalação na Sala de Experimentação, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Segundo Donati e Prado (2010), as convenções entre arte e 

tecnologia estão num momento em que a noção de limites físicos é 

sobreposta pela ilimitação virtual, trazendo uma interatividade muito maior 

entre pessoas, como dizem: 

A possibilidade de interação remota traz a necessidade de 

se repensar os limites de atuação pessoal e social dos 

indivíduos, na medida em que a percepção sensória dos 

usuários ao ser tecnologicamente extendida vem configurar 

suas escolhas enquanto ações e habitas experiências 

mediadas em espaços físicos remotos e/ou virtuais. 

(DONATI; PRADO, 2010. p.274) 

E sobre a interação artística nesse contexto virtual sem limites, 

acrescentam:  

A expressão artística no contexto tecnológico da world wide 

web vem propor transformações na elaboração, 

interpretação e representação da realidade, uma vez que 

potencializa novas combinações de interações sensório-

motoras, de processos de aprendizagem, fazendo o 

usuário (re)formatar o próprio espaço e a percepção da sua 

presença. O que está sendo experimentado mais do que o 

simulacro são as transformações de percepção da 

“realidade”, tornando os limites entre o que é construído e 

observado extremamente imprecisos, incertos, ambíguos. 

(DONATI; PRADO, 2010, p.265) 

Os autores trazem ainda mais à tona questões que abordo ao refletir sobre 

a pesquisa, principalmente a “transformações na elaboração, interpretação 

e representação da realidade”. Visto que minha pesquisa se inicia a partir 

da interpretação da realidade no Tinder para então propor transformações 

nos usos desse app, propondo retratar essa realidade abarcando suas 

questões negativas, dos glitches afetivos. 

Na montagem de R.exe descartei a possibilidade de acobertar os 

fios e cabos dos aparelhos, as tomadas ou réguas extensoras, pois sua 

presença reforçou a ideia de que apesar de todas as sensações que 
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busquei transmitir, todas são realizadas da minha imersão como artista, 

pessoa e pesquisador na relação humana e seus dispositivos eletrônicos, 

através de fios, cabos, chips, telas, fones de ouvido etc. Assim, busquei 

além de propor aos visitantes um ambiente de sensações um tanto ou 

quanto subjetivas, como levantar dúvida sobre o que era visto e escutado 

ali e os encarar como conceitos além de minhas inquietações, mas ainda 

levar a familiaridade e realidade material concreta de peças de computador 

e demais dispositivos eletrônicos. 

Assim, com maiores inquietações surgidas durante a produção das 

visualidades dos glitches afetivos, tive a oportunidade de elaborar 

outras duas formas de perceber minha produção: ao transconfigurar as 

obras para vídeo e ao mesmo tempo levar esse vídeo para um espaço 

expositivo físico através de R.exe, elevou-se fortemente minha noção do 

que pode ser realizado em meu processo criativo quando faço uso de meios 

eletrônicos. Para Donati e Prado (2010, p.267), “A obra já não é mais fruto 

somente da autoridade do artista, mas se produz no decorrer de um diálogo, 

quase instantâneo – “em tempo real” – com o espectador”, dando também 

a luz de que, mesmo assim, artistas que se apropriam da web estejam 

observando seu próprio contexto para atuar, não são ações nunca antes 

existentes e sim que  “Em todas estas situações, o artista se apropria da 

tecnologia para propor ‘novas’ estéticas utilizando materiais não mais de 

ordem física ou energética, mas de ordem simbólica, constituídos por 

programas informáticos.” (DONATI; PRADO, 2010, p.268). Os 

desdobramentos poéticos gerados por minhas incertezas à procura de 

respostas às inquietações iniciais “rolaram” melhor do que se esperava! 

Também acabei por produzir um registro em vídeo do ambiente criado, 

buscando transmitir ao máximo a sensação de se estar presente na Sala 

de Experimentação do prédio das artes... 



 
 

110 
 

Outra proposta planejada para amadurecer essa primeira 

vídeoinstalação, a ser realizada como exposição que “encerra” a pesquisa, 

buscarei utilizar, além de mais monitores e projeções, recursos de 

transmissão ao vivo por aplicativos de celular, como o app Instagram, que 

funciona principalmente como uma rede social dedicada exclusivamente ao 

uso de imagens, sejam estáticas ou em movimento. 

3.6 RELATO DA VIDEOINSTALAÇÃO APRESENTADA 
PARA A BANCA AVALIADORA 

 

Aqui, rapidamente me reservo a um pequeno relato sobre a 

“atualização” da videoinstalação R.exe. Durante os dias 22 a 27 de abril de 

2018 na mesma Sala de Experimentação configurei a videoinstalação 

Relatos_Glitches.exe. Além de aumentar o número de equipamentos para 

apresentar as visualidades houve um momento muito importante, do qual 

provoquei glitches no sistema de transmissão de imagens dos projetores 

usados ali. Certamente foi um passo marcante em minhas intenções como 

artista: buscar falhas não somente em programas de computador, mas 

também em equipamentos eletrônicos distintos, fora computadores. 

O registro dessa nova videoinstalação encontra-se no seguinte link: 

https://vimeo.com/275311137 
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4.REFERENCIAIS  
CULTURAIS E 
ARTÍSTICOS  
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Nesse capítulo pretendo apresentar algumas de minhas referências 

visuais, das quais algumas já conhecia fazia um tempo e outras que 

descobri nos últimos meses ou semanas. Apresento estas pessoas e seus 

trabalhos ora enfatizando seus procedimentos, ora seus conceitos e 

inquietações, mas, no geral, os links que fazem com minha produção e 

procedimentos estejam bem fortalecidos, principalmente por haver 

trabalhos que se fazem como tais obras digitais por funcionarem dentro da 

rede virtual dos computadores. Por se tratar de trabalhos digitais realizados 

e apresentados exclusivamente dentro da rede. Embora também debruçam 

sobre questões das relações humanas, o uso de modos de encontrar e 

comunicar por meios virtuais se espalha. Quantos relacionamentos de afeto 

e amor começam e terminam dentro na web?   

 

4.1 RELATOS PESSOAIS ON-LINE EM THE LAST MESSAGE 
RECEIVED 

 

Assim que descobri o Tumblr The Last Message Received 32  (A 

Última Mensagem Recebida) (Figura 34), criado por Emily Trunko e 

hospedado pela plataforma de blogging Tumblr, tive a melhor surpresa 

daquele momento. Estava no meio de um dia meio vazio, até que, 

pesquisando a tag “relationship ending” no Tumblr, deparei com esta 

página, TLMR. Ao acessar o blog, passei por diversas capturas de telas de 

celulares, computadores e tablets que gravaram diálogos postados por 

alguém sobre a perda. Perda em relação à morte de parentes e pessoas 

queridas, mas também a perda emotiva, advinda de términos de amizades, 

namoros, casamentos etc. Vi que já não era necessário buscar outra forma 

de compartilhar relatos além do que estava pesquisando atualmente. Um 

                                                           
32 Para maior fluidez do texto, o nome do site passará a ser escrito com suas iniciais TLMR. 
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dos procedimentos de minha poética se aproxima deste Tumblr na forma 

da partilha de relatos, apesar de eu trocar relatos com poucas pessoas de 

uma forma mais íntima, ao passo que o TLMR faz a troca de forma menos 

explícita e age como um “espalhador de identificações” de relatos, já que 

sua troca acaba por ser a de dar grande visibilidade para os traumas de 

diversas pessoas. Ainda assim, o contexto que envolve as ações da 

administradora do site e minha pesquisa é bem próximo. 

 

Figura 34 - Captura de tela do blog TLMR, 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em TLMR os compartilhamentos de textos que tratam da ultima 

mensagem recebida de alguém -  textos que foram trocados com pessoas 

queridas, são enviados ao site muitas vezes de forma anônima, das últimas 

mensagens textuais, sejam enviadas por Messenger, Whatsapp, e-mail ou 

outro meio digital. Casais, amigos, parentes, diversas relações que tiveram 

um fim ou outros tipos de perda, como: morte, distância física, tempo 

passado e também por discordâncias entre as pessoas envolvidas. 
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Normalmente, no blog, existe uma explicação em texto adicionada à 

postagem que mostra a captura de tela com a última conversa de alguém. 

Estes escritos que apresentam o porquê exato das últimas palavras de um 

relacionamento são extremamente tocantes. Quer dizer, fiquei realmente 

tocado também ao perceber que já havia alguém com intenções próximas 

das minhas, como o compartilhamento e apresentações diretas de 

relacionamentos afetivos que se acabaram. Ela está até mesmo 

trabalhando extremamente próximo de mim (em termos de escolha de 

plataforma, já que tenho um apreço especial pelo Tumblr), apesar de a 

criadora de TLMR não ser uma pesquisadora: trata-se de uma garota de 

17 anos morando no interior dos Estados Unidos.  

Parece uma coincidência surpreendente observar como as 

mentalidades de determinado tempo podem estar unidas – um artista visual 

e pesquisador em Pelotas no Rio Grande do Sul, Brasil e uma colegial de 

Copley, Ohio nos Estados Unidos –, questionando algo que é alvo de textos 

acadêmicos, mas também de pensamentos vividos por diferentes pessoas 

que vivem na mesma época, pesquisadores ou não. Estamos unidos de 

alguma forma ao criar algo a partir dessa observação, que busca amostras 

de relacionamentos intermediados por tecnologias digitais on-line. O que 

precisamente quero é explicar, talvez por linhas certas vezes complexas, 

as importâncias de compartilhar o inquietante em nossos relatos pessoais. 

Trunko autorizou, sem problemas, que eu utilizasse as capturas de 

tela postadas em seu blog, TLMR, e também aceitou ser entrevistada, 

porém, não tive resposta à respeito de uma entrevista que gostaria de fazer 

com a criadora. Seu blog está dentre os mais vistos, com as postagens 

mais compartilhadas do Tumblr, com mais de 83 mil seguidores atualmente, 

chamando a atenção de mais pessoas além daquelas que querem 

compartilhar suas histórias, já que Trunko lançou em janeito de 2017 um 
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livro cujo nome é o mesmo de seu blog, reunindo diversas mensagens que 

recebeu até então.  

Trunko também administra outro blog, chamado Dear My Blank 

(Minha Prezada Lacuna), que trata sobre cartas cujo destinatário primário 

nunca fora alcançado: “Se você quer escrever uma carta, mas não a enviar 

para seu destinatário, escreva uma e envie para cá33”. Porém, aqui, neste 

blog, as cartas são ainda mais variadas, e são enviadas para diferentes 

destinatários: “Para Jason que estoca bananas no Walmart”34, “Querida(o) 

eu mesma(o) presente no futuro”35, “Querida(o) C”36, “Querida(o) A que 

teve um dia ruim”37, “Para mim no ensino médio”38, “Para a garota com a 

risada”39 , entre outros destinatários. Seus dois blogs trabalham com a 

proposta da partilha, de relatar o ocorrido e talvez o jamais ocorrido, muitos 

glitches afetivos se tornam visíveis. 

Em meu trabalho, uma distinção que posso apontar em relação ao modo 

de tratar os textos sobre relacionamentos afetivos é, primeiro, não são 

propostas de arte. Em segundo lugar, os textos-diálogos que são trocados 

entre mim e outras pessoas on-line não são apresentados em sua forma 

original. Meu procedimento do glitch poético desordena os textos e os 

fragmentam.  Os textos também são associados ao procedimento de 

realizar desenhos e as colagens digitais, em meu trabalho, onde os textos 

coletados são reordenados. O que há em comum é seu conteúdo mais 

“negativo” em relação a relacionamentos de afeto e o fato que os textos 

                                                           
33 If you want to write a letter, but not send it to the intended recipient, write one out and 
submit it here. 
34 To Jason that stocks bananas at Walmart  
35 Dear present me in the future  
36 Dear C 
37 Dear A who had a bad day  
38 To myself in highschool  
39 To the girl with the laugh 
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coletados são produzidos através das minhas interações artísticas e 

pessoais nos blogs. 

4.2 VISUALIDADES ENCONTRADAS EM AWKWARD 
DIMENSIONS REDUX 

 

Awkward Dimensions Redux, 40  do estadunidense criador de jogos 

digitais Steven Harmon, é um “diário digital em três dimensões”, na falta de 

terminologia melhor no momento. Encontra-se disponível para download 

em computadores com sistemas operacionais Windows, Linux ou Mac, cujo 

tema principal, como é descrito por seu próprio criador (2016, s/p), é 

Anotações de Sonhos & Diário Interativo; Awkward 
Dimensions Redux é um jogo pessoal. [...] Concentra-se 
em entender outra pessoa através de uma interpretação 
de seus sonhos, pensamentos, medos, desejos e trabalho 
passado. É um jogo sobre a conversar com galos, pernas 
sem corpos, testes padronizados, piadas imaturas, 
relações, arte, espionagem, e um adolescente entrando 
em acordo com a vida e crescendo41(HARMON, 2016, s/p). 

 

Enfatizo e prefiro me apegar aos momentos em que Harmon diz sobre 

entender outra pessoa através de, dentre outras coisas, seus pensamentos 

e relacionamentos. Nas próximas linhas a serem escritas, buscarei analisar 

um dos cenários do “diário tridimensional” nos seus pontos mais marcantes 

sobre essas duas palavras enfatizadas. O que torna forte a relação com 

minhas produções certamente é o fato de como é possível dar diferentes 

formas visuais para assuntos que persigo. 

                                                           
40 As menções seguintes deste título serão apresentadas por suas iniciais ADR, também 
para maior fluidez no texto. 
41 Interactive Dream Journal & Diary; Awkward Dimensions Redux is a personal game. [...] 
Focuses on getting to understand another person through an interpretation of their dreams, 
thoughts, fears, desires, and past work. It's a game about conversing with roosters, 
disembodied legs, standardized tests, Immature jokes, relationships, art, espionage, and a 
teenager coming to terms with life and growing up.(HARMON, 2016, s/p) 
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Harmon compartilha sua visão de mundo com o espectador, ou seja, 

podemos ser os olhos dele numa visão que se limita apenas ao tamanho 

da tela do computador que está transmitindo o diário digital. Assim, me 

concentro em dizer, mais precisamente, sobre o cenário Get Over Her.42 

Neste cenário é apresentado um lado sensível de seu criador, muito 

provavelmente beirando o lado de diário, mas ainda com representações 

visuais de sonhos. Nesta parte a escrita de si, as dores emocionais de um 

término de namoro são apresentadas ora realisticamente, ora de forma 

surreal, possibilitando a Harmon expressar visualmente suas emoções fora 

de representações idênticas à realidade compartilhada por nós, no mundo 

fora do digital, como fotografias de pessoas tristes olhando um retrato de 

sua/seu ex-namorada/o. 

O protagonista que é controlado no ambiente virtual aparenta acabar de 

acordar, sai de sua cama e percebe-se dentro de um quarto, muito 

provavelmente o seu, onde vê em seu rádio-relógio, ao invés do letreiro 

digital informando as horas, a frase “time to get over her”43 (Figura 35). 

Além do visual, a trilha sonora, composta pela canção Downbeat Anthem, 

do projeto musical da estadunidense Jennifer Keller, American Grandma 

(2015) diz muito de qual atmosfera quer ser transmitida aqui, como nesse 

trecho:  

Uma escuridão se expansiva / Uma fotografia do romance 
de verão / E as coisas que escondem / Até que a escuridão 
em mim / Saia às vezes44 

 

                                                           
42 Em tradução livre adaptada para entendimento maior, encaixa-se como “Esqueça ela”. 
43 Hora de esquecê-la. 
44 A dark expanse / A snapshot of summer romance/ And the things that hide / Until the 

darkness in me / Comes out sometimes 
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Figura 35 - Captura de tela do computador exibindo Awkward Dimensions Redux.  2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 36 - Captura de tela do computador exibindo Awkward Dimensions Redux.  2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Vasculhando um pouco mais naquele pequeno quarto cinzento, pode 

ser visto o computador do protagonista; olhando mais de perto surge a 

opção delete your pictures of her (excluir suas fotos dela) (Figura 36), 

mostrando então que a tela do monitor daquele computador se encontra 

realmente na decisão de esvaziar a lixeira virtual, ou seja, deletar todas as 

imagens dela (sua ex-namorada) permanentemente. Se o botão de ação 

for pressionado, que é o botão esquerdo do mouse, será ouvido o som 

característico de limpeza da lixeira do Windows (versão 7 e suas 

atualizações posteriores até agora). A imagem do monitor representado no 

ambiente do jogo é a janela da lixeira sem nenhum arquivo a ser 

apresentado. Desse olhar para seu computador, a exploração nos leva a 

uma porta que pode ser aberta, para que o protagonista saia do quarto. 

Não passamos para um novo dormitório ou saímos da casa para a rua ou 

o jardim de uma casa, por exemplo, e sim encontramos o protagonista em 

um ambiente surreal. Deparamos com um espaço repleto de textos 

gigantescos sobre arrependimentos, dentro de uma escuridão sem fim num 

mar preto (Figura 37). 

 

Figura 37 - Captura de tela do computador exibindo Awkward Dimensions Redux.  2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 O que é apresentado a seguir nesse local fisicamente inexistente é 

o que mais me marcou e sucitou esta análise: um chat gigante em letras 

brancas começa a se formar no alto desse “céu” preto, uma conversa em 

que promessas de amor são feitas entre desacertos pessoais de duas 

pessoas. Uma conversa sobre como aquilo, o relacionamento dos dois, não 

deve acabar, pois em um futuro próximo se casariam (Figura 38). Até que 

a última mensagem é enviada e a inscrição chat disconnected45 surge. Mas, 

ainda continua. Pode-se observar portas gigantescas cortadas pela metade 

espalhadas pelo cenário, como uma proposição de que não há saída desse 

triste local que Harmon criou para si. Próximo ao quarto do qual o 

protagonista sai existe uma escultura abstrata que, se chegarmos muito 

perto, produz um flash que cobre a tela inteira, seguido de uma fotografia 

um tanto ou quanto borrada, em que é possível perceber essa mesma 

escultura em um parque (Figura 39). Possivelmente o último lugar onde se 

viram, onde o namoro foi desfeito ou o local que se conheceram. Mas 

certamente o fim de namoro é perceptível, o principal motivo para esse 

cenário ter sido criado. Se permanecermos por um determinado tempo 

presenciando esses flashs, em seguida esse cenário tem seu fim. Aparece 

então um novo sonho ou diário a ser interpretado. 

                                                           
45 Em tradução adaptada para melhor entendimento seria algo como “Conversa finalizada”. 
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Figura 38 - Captura de tela do computador exibindo Awkward Dimensions Redux.  2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

[SPOILER ALERT]46 Encontro, escondido em um local de difícil acesso 

no ambiente tridimensional, um retrato, possivelmente da pessoa que teve 

todas suas imagens apagadas (ou não) anteriormente. 

Nesse momento, posso já adiantar uma importante afirmação de Pierre 

Lévy sobre o que acabei de mostrar/descrever: 

Uma das características mais constantes da ciberarte é a 
participação nas obras daqueles que as provam, 
interpretam, exploram ou leem. Nesse caso, não se trata 
apenas de uma participação na construção do sentido, 
mas sim uma coprodução da obra, já que o “espectador” é 
chamado a intervir diretamente na atualização (a 
materialização, a exibição, a edição, o desenrolar efetivo 
aqui e agora) de uma sequência de signos ou de 
acontecimentos. (LÉVY, 2010, p.138)  

                                                           
46 “Alerta de Spoiler” em tradução livre, é quando em discussões na web sobre filmes, 
livros ou séries, é contada alguma parte da história ali presente que pode significar uma 
grande revelação para quem ainda não acompanhou até o final a história, arruinando 
assim sua experiência de descoberta e fruição da narrativa. 
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É apresentada como ciberarte toda a realização artística que se passe 

por aparatos tecnológicos digitais, computadores principalmente. Porém, 

não considerarei, nesse momento, conversar sobre em qual classificação 

se encaixa o que eu ou Harmon produzimos.  

 

Figura 39 - Captura de tela do computador exibindo Awkward Dimensions Redux,  2016. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Aqui, Harmon propõe essa narrativa formatada de uma maneira em que 

cabe ao coprodutor, nesse caso a pessoa que explora seu diário 

tridimensional, que controla o protagonista, decidir até onde vai buscar pelo 

cenário resquícios e ideias que o levam a criar esta história, já que sabemos 

o principal: o protagonista está buscando esquecer sua ex-namorada, as 

memórias criadas no decorrer do namoro. Há um ponto de diálogo entre 

compartilhar um relato e querer ouvi-lo. Isto é feito pela exploração de um 

local imaginário, que ganha visualidade por intermédio do computador, e é 

um dos aspectos mais importantes de minha pesquisa e produção no 

momento: dar visualidade a algo que se passa por invisível.Há diferenças 

em meu trabalho que não parece ser tanto um olhar para dentro das 
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emoções humanas, mas é um olhar para fora mais abrangente, de querer 

entender ou pelo menos registrar de forma poética um fenômeno que está 

acontecendo no mundo em termos das relações afetivas humanas que 

precisam ser pesquisados com um cuidado e de forma pessoal, subjetiva, 

também, assim, se afastando de meus trabalhos antedecentes que por 

vezes eram confessionais. E que por sinal se aproximam do trabalho de 

Harmon. Mas as aproximações visuais com minhas colagens digitais são 

perceptíveis os chats, a presença de texto e imagem compartilhada em um 

único espaço (bidimensional no meu caso).  

Certamente houve grande agitação sentimental na mente de Harmon 

para que virtualmente exista Get Over Her; tanto que mandei um e-mail um 

dia depois de ter “experimentado” ADR pela primeira vez. Escrevi para ele 

contandocomo minha experiência havia sido incrível, principalmente 

quanto ao cenário aqui citado e se ele poderia me dizer um pouco mais 

sobre os impulsos (poéticos ou não) que o levaram a criar tais visualidades 

em seu ambiente tridimensional. Porém, até o momento só obtive esta 

resposta: "Eu estaria disposto a falar sobre o cenário, mas não vou citar 

nomes ou qualquer coisa assim.47”. 

Dessa forma, apesar de não existir tanta abertura em sua fala, já é 

perceptível que ele coloca muito de si nessa parte descrita de ADR, pois 

ao dizer que não revelará identidades em seu relato já diz muito sobre 

compartilhar algo que é nitidamente íntimo demais para ser revelado por 

completo. Mas também é provável que quando criou Get Over Her existisse 

essa sensação de como seria essa partilha de seu trauma, de histórias que 

não conseguimos comunicar com total clareza, principalmente se for 

comunicar sobre um trauma recente.  

                                                           
47 I'd be willing to talk about the level, but I'm not going to name names or anything like that 
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4.3 GLITCH E CONFLITOS DE RELACIONAMENTOS EM 
DEAR LOU SULLIVAN 

 

Nessa parte apresento o artista estadunidense Rhys Ernst, cujo 

vídeo Dear Lou Sullivan, (Querido Lou Sullivan) de 2014, apresenta tantas 

questões pertinentes a minha pesquisa, que jamais pensei em vê-las 

unidas em uma única obra, pois se trata substancialmente de um trabalho 

que reúne procedimentos de Glitch Art, chats em um aplicativo de 

encontros para smartphone, questões de relacionamentos afetivos e um 

Tumblr. Garante, portanto, fortes relações com minha poética, já que pela 

análise aqui feita Ernst vai além, e cria seu trabalho através de um contexto 

histórico inicial e verifica se esse contexto está diferente com o passar dos 

anos. Mas preciso alertar de que o descobri já no decorrer de minha 

pesquisa, num ponto em a mesma já estava fundamentada visual e 

conceitualmente. Acabei por intencionar apresentar a poética de Ernst para 

ampliar um possível banco de dados de artistas que trabalham com 

questões emergentes na sociedade contemporânea. Aqui principalmente a 

busca de questionar gênero e sexualidade. O link para assistir o vídeo 

encontra-se no seguinte endereço: 

https://vimeo.com/112424796 

Comecemos então pelo vídeo em si. A obra, com duração de 6 

minutos e 34 segundos, apresenta trechos de uma entrevista com o autor 

estadunidense Lou Sullivan 48 , o que se presume ser a mão de Ernst 

segurando seu smartphone, mostrando conversas que teve no app de 

encontros entre homens homossexuais Grindr e, finalmente, o que se 

                                                           
48 (1951-1991) Louis Graydon Sullivan foi um autor e ativista transexual. Foi mais 
conhecido por seus trabalhos que tornaram visível a diferenciação entre a identidade de 
gênero e a identidade sexual.   
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presume serem cenas de um filme pornô provavelmente dos anos 1970/80. 

Todos esses vídeos unidos apresentam um ruído visual característico, pela 

união de diversas camadas imagéticas num único trabalho, podendo ser 

tido como glitches digitais. Algumas vezes as imagens são 

mostradas todas de uma única vez, o que certamente aumenta o ruído da 

sobreposição imagética ali mostrada. A figura 40 por exemplo é uma 

complexidade imagética grande, algo que certamente difere de minhas 

colagens digitais além de ser um frame de uma imagem em movimento, 

esta parte do vídeo de Ernst difere da minha produção por focar muito mais 

em apresentar camadas de cores ruídosas, quase ao ponto da 

desfiguração total. Minha produção por sua vez ainda leva consigo o 

cuidado da representação de figuras humanas (Figura 41) e também de 

fragmentos textuais resultantes das trocas de relatos afetivos. Ernst por sua 

vez se ocupa em focar na figura de Sullivan, uma única pessoa é seu foco 

de representação da figura humana, que aqui não é retrabalhada como em 

meus desenhos. O vídeo-artista mantém intácta a imagem de Sullivan, 

quadro a quadro, sendo que em todos os momentos que ele aparece no 

vídeo a imagem ruídosa cessa. Apesar de eu ter produzido um vídeo 

também, Relacionamentos.exe2 é muito mais pensado como uma reunião 

de obras para explorar um novo modo de visualização, não uma obra única 

no caso de Dear Lou Sullivan. Em Untitled-444 (e outros) em comparação 

com o trabalho de Ernst a captura de tela do celular é também presente, 

porém, como há de se perceber, ela é uma colagem digital direto no 

trabalho, “recortada” e “colada” em meio a diversas qualidades visuais do 

glitch digital. Ernst por sua vez faz a gravação do ato de mostrar as 

mensagens textuais que trocou no app Grindr e durante o vídeo essas 

mensagens recebem uma atenção visual, para que não se percam em meio 

aos outros ruídos. O único áudio nessa obra são as palavras proferidas por 

Sullivan, nos trechos de uma entrevista, sem nenhuma edição no som de 

sua fala. 
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O que se passa aqui, substancialmente, é a falta de informação a 

respeito da transexualidade 49  gay masculina e também sobre contato 

sexual com pessoas soropositivas. Rhys Ernst aborda principalmente como 

naquela época e ainda hoje este assunto ainda é prematuro para muitos, 

apesar da diferença de mais ou menos 30 anos entre as entrevistas com 

Sullivan. No vídeo ele relata todas as complicações para ser tratado da 

forma que quer – homem gay transexual – e suas buscas para encontrar 

outros homens gays que aceitassem se relacionar afetivamente com ele, 

ainda mais enfrentando todos os preconceitos e rejeições de ter AIDS numa 

época em que a doença era tratada como o “câncer gay”.  

 

Figura 40 - Frame de Dear Lou Sullivan - Rhys Ernst, 2014. 

fonte: <https://vimeo.com/112424796> Acesso em 4 fev. 2017. 

Do outro lado, Rhys apresenta, à sua maneira, como, infelizmente, 

mesmo em 2014, as pessoas possuem pouca ou nenhuma informação em 

relação aos assuntos descritos por Sullivan. O conteúdo do vídeo busca 

inteiramente que informações sobre gênero e sexualidade passem a ser 

                                                           
49 Pessoas que foram designadas com um gênero ao nascer e não se identificam com ele. 
Normalmente também se encontra sua escrita simplificada como trans. 
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mais acessíveis. Seu autor até mesmo grava de onde surgiram aquelas 

entrevistas (Figura 42), gravando a tela de seu computador, passeando por 

sites com informações e entrevistas, e até mesmo grava algumas páginas 

de um livro escrito por Sullivan (Figura 43). O anseio de Rhys para que 

esses momentos informativos visuais se tornem claros para que não haja 

ruídos na informação é perceptível, visto que nesses momentos as imagens 

se tornam claras, a interferência e/ou sobreposição de vídeos é cessada; a 

informação ganha força perante todo o ruído que estava presente. 

 

Figura 41 - Untitled-444, 2017. 

fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 42 - Frame de Dear Lou Sullivan - Rhys Ernst, 2014. 

fonte: <https://vimeo.com/112424796> Acesso em 4 fev. 2017. 

 

 

Figura 43 - Frame de Dear Lou Sullivan - Rhys Ernst, 2014. 

fonte: <https://vimeo.com/112424796> Acesso em 4 fev. 2017. 
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Em Dear Lou Sullivan, todo o glitch funciona similarmente com meus 

procedimentos do que ocorre dentro das relações, ou seja, as falhas visuais 

estão ali para alertar e questionar como a má função técnica pode ser uma 

forma de representar “turbulências” entre indivíduos que buscam se 

relacionar e manter respeito mútuo. Agora, passo para as capturas de tela 

que Rhys salvou ao longo do tempo em que utilizou o Grindr (Figura 44) 

para encontrar com diferentes usuários. Grindr é um aplicativo bem 

parecido com o Tinder, mas destinado a homens gays. Aqui os 

procedimentos de captura de tela e então sua ressignificação para um 

sentido de exposição de relatos é partilhada também por mim.  

 

Figura 44 - Frame de Dear Lou Sullivan - Rhys Ernst, 2014. 

fonte: <https://vimeo.com/112424796> Acesso em 4 fev. 2017. 

Assim, quando Ernst mostra no vídeo suas conversas no Grindr, que 

são capturas da tela de seu smartphone, de conversas que aconteceram 

durante diferentes períodos. Ele mostra varias conversas de texto, no 

video:  vemos as capturas de tela destas conversas (mais ou menos 

recentes). O dedo de Ernst fica deslizando uma captura de tela para outra, 
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com o gesto de swipe no smartphone. Nesse momento cria-se conexão 

com Sullivan, pelos problemas ao buscaram criar relações afetivas com 

outros homens, porém cisgêneros.50 Cabe ressaltar nessa hora que os 

glitches afetivos são, dos outros usuários do Grindr com quem Ernst 

gostaria de se relacionar, porém sofre transfobia51 e falta de entendimento 

e distinção entre gênero e sexualidade (Figura 45). Em entrevista ao site 

OUT, ele conta como foram estes chats: 

Ao longo dos anos eu salvei capturas de telas de minha 

experiência de transfobia, ignorância e humilhação no 

Grindr. São mais frequentes afirmações ou perguntas 

ignorantes do que assédio abertamente (apesar de eu ter 

experimentado os dois). Minha experiência de transfobia 

em aplicativos da grande mídia não é um caso isolado – 

depois que comecei a colecionar minhas capturas de tela 

descobri um Tumblr dedicado a este tópico: Trans Men on 

Grindr. O que realmente me impressionou é como é 

recorrente que homens gays cisgênero não saibam nem o 

que significa termos como “ftm”, “homen trans” ou “trans” – 

é incrível quantos gays cisgênero conseguem viver 

isolados numa bolha e completamente desconectados do 

resto do mundo queer/trans, isso aponta para um ponto 

muito particular de privilégio cis52.(ERNST, 2015, s/p) 

                                                           
50 Pessoas que foram designadas com um gênero ao nascer e se identificam com ele. 
Sinônimo de cissexual. Abreviado como cis. 
51 Transfobia se caracteriza pelo ato de repulsa ou violência física ou verbal a pessoas 
transexuais. 
52  Over the course of years I saved screengrabs of my experience of transphobia, 
ignorance, and debasement on Grindr. It’s more often ignorant statements or questions 
than open harassment (though I’ve experienced both). My experience of transphobia on 
mainstream media apps is not unique—after I began collecting my own screengrabs I 
discovered a Tumblr dedicated to this topic: Trans Men on Grindr. What really blew my 
mind is how often gay cis men didn’t even know what the terms “ftm,” “trans man” or “trans” 
even mean—it’s incredible how many cis gay men can live in an insulated bubble and be 
completely disconnected from the rest of the queer/trans world—this points to a very 
particular type of cis privilege. (ERNST, 2015, s/p) 
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Figura 45 - Frame de Dear Lou Sullivan - Rhys Ernst, 2014. 

fonte: <https://vimeo.com/112424796> Acesso em 4 fev. 2017. 

 

Aí surge também mais uma das fortes influências tardias de Rhys 

Ernst, a descoberta do Tumblr Trans Men on Grindr (Homens Trans no 

Grindr) (Figura 46), que evoca a identificação com mais outros tantos 

homens trans gays que ao buscar um parceiro no Grindr também deparam 

com atos de ignorância e falta de respeito vindo de alguns destes chats. 

Funciona também com uma dinâmica próxima de TLMR: quem presenciou 

algum ato de transfobia ou sentiu-se lesado numa conversa pelo Grindr 

realiza uma captura da tela de seu smartphone no trecho da conversa que 

surgiu um glitch afetivo e então envia esta imagem para o 

administrador do blog Trans Men on Grindr por mensagem dentro do 

mesmo site, para mais tarde ser postada. Aqui o que difere de TLMR é o 

fator de denúncia e exposição dos atos sofridos por homens gays 

transexuais que gostariam de conhecer outros homens gays próximos para 

se encontrarem. Recuero (2012) discorre sobre esse tema que infelizmente 

é universal, já que, segundo a autora 

“Você tem HIV?” 
- “Sim” 
- “Então por que alguém 
sairia com você?” 
- “Por que não?” 
- “Porque eles pegariam 
aids?” 
- “Eles não pegariam aids. 
Não é algo que você 
pega! Como pegaria  
HIV se estamos seguros, 
o que eu estarei, não há 
risco” 
- “Hmm acho que não” 
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De um modo especial, a interação nos sites de rede social 
parece ser intensamente marcada pelo conflito e pelos 
atos de ameaça. [...] esses, valendo-se de um anonimato 
aparente, utilizam os espaços para construir interações 
ofensivas, que tendem a gerar discórdia. Entretanto, 
mesmo na conversação entre membros de uma mesma 
rede, que interagem com alguma frequência, é possível 
encontrar conflitos e atos que ameaçam a face. 
(RECUERO, 2012, p. 165) 

 

 

Figura 46 - Captura de tela do blog Trans men on Grindr, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Percebo as semelhanças com meus processos e produções no que 

Rhys apresenta, e como ele vai além, utilizando dentro de seu trabalho o 

contexto histórico de como as pessoas ainda são possuem informações no 

que se diz respeito a gênero e sexualidade, que é aliás o tema principal de 

seu vídeo. Mas ao olhar suas premissas secundárias, vejo como posso 

relacionar minhas ações com as dele, principalmente quando se faz o uso 

de glitches para um o engajamento e crítica social que são próximos aos 

meus.  Mas seus glitches são visualmente diferentes, como comparei 

anteriormente. Ele fala de relacionamentos e usa do glitch como percepção 
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de que existem “falhas relacionais” e, assim como meus trabalhos até o 

momento, usa o ruído para dar visualidade a tais falhas. Ainda olhando para 

seu trabalho, posso tirar mais uma conclusão: a de que desdobramentos 

aliados a essa partilha (às vezes sem um dos lados saber que está fazendo 

parte) estão num contexto além do Brasil. A noção de “unidade mundial” a 

partir do avanço do acesso à rede aqui se faz mais uma vez forte, 

mostrando, não igual á mim, glitches afetivos. 

 

4.4 GLITCHES DE IRION NETO 
 

O brasileiro José Irion Neto (Figuras 44 e 45), ou Irion, como assina 

seus trabalhos, explora prática e teoricamente a visualidade do erro digital 

em sua forma mais experimental possível. O artista cria com procedimentos 

semelhantes aos que citei anteriormente (e que serão detalhados em 

entrevista cedida a mim em anexo), porém seus resultados imagéticos 

nunca são passíveis de identificação por algum efeito já característico de 

sua poética, exceto pela quantidade enorme de variações a partir de uma 

única imagem. Como exemplo a figura 47 - IFS90555___crop produzida 

por Irion muito provavelmente busca a qualidade visual da complexidade 

descrita por Moradi (2004). Essa obra abarca tanta complexidade imagética 

que é impossível dizer se ela advém de alguma imagem figurativa ou não. 

Indo no caminho contrário de minhas criações, pois como dito antes, não 

busco essa qualidade visual (a complexidade), pois a mesma pode excluir 

dois fatores principais de minha poética: Os desenhos baseados na figura 

humana e também as colagens das capturas de tela dos relatos afetivos 

trocados comigo. Posso argumentar que, ao comparar as duas obras 

(Figuras 47 e 48) de Irion presentes aqui, seu processo poético no decorrer 

dos anos desenvolve foco maior na desordem total imagética, procurando 

os limites, segundo Moradi (2004) entre obra de arte e lixo eletrônico. 
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Figura 47 -  IFS90555___crop, 1024 x 768 pixels, - Irion Neto, 2017. 

fonte:< www.flickr.com/glitch-irion> Acesso em 29 ago. 2017 

 

 

Figura 48 - poa9 copy3 Porto Alegre, 1024 x 768 pixels,Irion Neto - 2008. 

fonte:< www.flickr.com/glitch-irion> Acesso em 29 ago. 2017. 
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No Flickr (site baseado em partilha e hospedagem de imagens entre 

usuários, podendo até mesmo criar grupos para discussões de 

determinado tema para criar imagens) em que possui um perfil, existem 

centenas de variações a partir de uma fotografia, chegando até mesmo à 

total abstração do que antes seria uma paisagem. O posicionamento crítico 

norteador de sua produção e pesquisa é principalmente, além da 

experimentação, a transgressão tecnológica, como o próprio argumenta em 

entrevista53 cedida a mim:  

A arte glitch cria rupturas no fluxo normal dos dados dentro 
de um sistema e gera um momento em que as expectativas 
em relação a este sistema são subvertidas, provocando 
uma suspensão que suscita uma reflexão do espectador 
acerca da tecnologia, de sua forma de se relacionar com 
ela e também de sua dependência desta. (IRION NETO, 
2017, s/p) 

Ou seja, trata-se de explorar territórios “inexplorados/proibidos” das 

tecnologias atuais que rodeiam muitas pessoas, observar os resultados que 

criadores de programas para computadores trabalharam para “velar”, e 

então desvelar aquilo “escondido”, assim provocando a incerteza, o 

descontentamento com sistemas eletrônicos ditos à prova de falhas. Este 

é o principal posicionamento de Irion, Embora há semelhanças com suas 

ideias, assim como qualquer outro artista que trabalha com Glitch Art, estou 

interessado em mostrar a falha das coisas, isto é, das pessoas, modo que 

não iguala nossas posturas artísticas. Ao ir ao encontro do glitch, o utilizo 

para dar visualidade à comunicação conflituosa ou ruidosa entre duas 

pessoas por intermédio de dispositivo eletrônico. Não há crítica contra o 

meio virtual que é somente o meio de comunicação e troca que a internet 

possibilita, questiono as relações humanas que podem ter se tornado 

frágeis pelo uso desse tipo de comunicação. Irion, por sua vez, cria a partir 

                                                           
53 As entrevistas completas com Irion e também outros artistas podem ser encontradas 
nos Apêndices. 
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da relação entre a pessoa e o aparato eletrônico, como é possível perceber 

em mais um trecho da entrevista: 

A arte glitch não se fundamenta em simplesmente provocar 
ruídos e a partir disso determinar uma estética, mas é por 
si só uma provocação. É uma tentativa baseada em uma 
lógica anárquica de questionar os caminhos pré-
determinados que a tecnologia impõe aos usuários, assim 
como sugerir um posicionamento crítico em relação às 
expectativas e dependência que temos dos sistemas 
tecnológicos. (NETO, 2017) 

 

Quando Irion menciona o posicionamento crítico às expectativas e a 

dependência que temos dos sistemas tecnológicos, é aberto um leque para 

as observações feitas por mim, a partir do momento que aponto os 

glitches afetivos. Evidenciar ao público que vê as obras de glitch 

poético desconstrói a sensação do perfeito no sistema digital, para 

estimular o pensamento auto-crítico, formando noções coletivas da 

fragilidade daquilo que vendem como a “perfeição digital”. Ou 

simplesmente se formará críticas como um repúdio ao “obsoleto” e “falho”, 

buscando sempre uma nova atualização de programas e sistemas 

operacionais e hardware. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

138 
 

 

 

 

Este é o momento mais complicado em todos os textos cujo item 

“conclusão” é necessário. Talvez algumas lacunas da pesquisa ainda 

fiquem por serem preenchidas num segundo momento. Não por 

indisposição, mas principalmente pelo desafio a mim lançado de concluir 

esse trabalho repleto de complexidade visual e teórica. 

Os procedimentos aqui nunca foram tão inúmeros para um único 

resultado. Pessoalmente, antes mesmo de chegar a essa parte da 

dissertação, já havia desenvolvido meu interesse em continuar a adicionar 

cada vez mais procedimentos em minhas futuras produções visuais ou 

audiovisuais. Recapitulando bem rapidamente o que fiz: troquei relatos 

afetivos com diferentes pessoas no território nacional; em seguida realizei 

apropriações de relatos submetidos em um blog aberto ao mundo todo; 

depois procurei criar visualidades para todos aqueles relatos trocados 

comigo e apropriados; durante essa criação desenvolvi uma postura crítica 

para enfatizar que todos esses procedimentos são feitos e questionam as 

relações entre pessoas e entre pessoas e o ciberespaço, com os glitches 

afetivos, glitches poéticos e os glitches digitais. Não 

contente com os resultados acabarem por ser obras estáticas, busquei 

então maneiras de remontar e apresenta-los como vídeos. Por fim, não 

satisfeito com esse resultado, criei uma videoinstalação para apresentar 

essa produção num espaço físico. 

Embora não seja minha intenção apresentar a pesquisa atrelada às 

obras finais – por enquanto essa intenção representa muito mais uma 

satisfação pessoal a não ser revelada ao público –, acredito que num futuro 

não muito distante acabe por incluir todos os procedimentos que levaram  
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ao resultado final, expostos juntos numa produção minha, ou seja, criar 

uma apresentação  que combina os procedimentos que emergiram nesta 

pesquisa.  

Aqui, dentro dos procedimentos citados pude perceber muito mais 

minha atitude como artista. Atitudes como a de escolher dentre milhares de 

tensões sociais emergentes que me rodeiam, por exemplo, debates de 

gênero e sexualidade, empoderamento dos grupos sociais tidos como 

“minorias”, entre outros. Poder então ter o privilégio de escolher onde 

buscar gerar reflexões – mas, repito, não como um observador à distância, 

pelo contrário. No momento em que decidi pelo Tinder, inconscientemente 

já estava ali a atitude de vivenciar essa questão. Em trabalhos 

anteriores já fiz pesquisas para uma obra como espectador à distância e 

digo que a potência percebida entre só receber conteúdos e trocar 

conteúdos foi gritante. Creio que a metodologia presente nesta etapa do 

processo, de deixar registrada a atitude de me jogar no local e me 

apresentar como artista, gerou resultados que colaboraram fortemente para 

a pesquisa e a produção. 

Entendo também que a concepção desta dissertação não 

acompanha de forma alguma a pretensão de existir como o texto definidor 

do tema em questão e suas emergências, de melhor registro da época em 

que foi escrito, mas como colaborador para identificar a recorrência do tema 

aqui abordado.  

Também fui muito mais “tocado” pelas trocas de mensagens 

emergidas e creio também que “toquei” as pessoas de alguma forma. Essa 

troca também foi decidida por mim, pois existe também a instância de se 

estar ali, conversar, trocar e logo em seguida “sumir digitalmente”, o que 

não fiz. Os “relatos do não-sabido” aqui ocorrem como conversas sem 

grandes questões envolvidas. Embora seja “simples” utilizar o aplicativo e 
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iniciar conversas com pessoas que conheci poucos minutos antes, aí está 

a potência que busquei, de me aproximar das pessoas tanto como artista a 

levantar pensamento crítico naquele app, tanto como pessoa sem a 

intenção de levantar reflexões sobre o que está envolvido ao redor do 

Tinder, fazendo assim minha pesquisa observar o banal e tirar dali 

inúmeros sentidos. Essa percepção de minha atitude como artista, embora 

já antecipada durante orientações com Alice, foi despertada mais tarde 

durante a pesquisa e produção.  

Aproveito para falar também de outra questão que se deu no 

decorrer da pesquisa: quando inseri o glitch no primeiro trabalho, confesso, 

ele havia aparecido muito mais como um artifício puramente estético. 

Levantar questões teóricas e de âmbito social a respeito desse fazer era 

algo ainda oculto. 

Esta parte reservo para reflexão no âmbito geral da arte (talvez a 

mais complicada ao meu ver). Aqui registro ponderações próprias, como 

possíveis entendimentos adquiridos ao longo desses dois anos de pesquisa. 

Lanço olhar crítico principalmente às possibilidades da arte.  

Possibilidades estas cada vez mais ampliadas, atestam que a arte é e se 

estabelece como agente social. No que tange à arte como agente social, 

entram aqui, como relatei, diversas tensões sociais contemporâneas e, com 

elas, também campos para perceber as possibilidades da arte, visto que 

ações sociais nem sempre são identificadas como realizações artísticas, 

mas se as mesmas forem observadas e (re)apropriadas por artistas, 

ganham potência para o âmbito da arte. Não pretendo aqui cair na 

generalização de que “tudo é arte”, e sim observar essa certa complexidade 

de, apesar de tudo, não cair no lugar-comum. Assim, aprendi um pouco 

mais sobre esse fazer poético e algumas de suas características: criei 

redes de compartilhamento de um trabalho que, ainda que não “terminado”, 

já proporcionou situações de fruição nas diversas etapas de seu processo. 
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Para mim, o único momento possível de observação de uma obra era 

quando surgia uma obra a partir dessas etapas, só aí então era obtido um 

“sentido”. Porém, até a proposta de visualidade dos glitches afetivos 

ganhar totalidade, já estavam ali muitas pessoas “tocadas” em etapas 

anteriores.  

Volto à citação de Foucault, sobre “fazer aparecer o rosto”. Em 

algumas linhas atrás havia contado sobre como estavam ocultas todas as 

questões mais profundas sobre o glitch poético num primeiro 

momento que o inseri. Aqui também volto num aspecto oculto na produção 

e como joguei com isso de forma a identificá-lo potente. Potente por, apesar 

de não objetivar retratos fiéis das pessoas que trocaram relatos afetivos 

comigo, ainda assim dava rostos para aqueles prints. E por que isso? 

Principalmente pela continuação da frase de Foucault (1992): “fazer 

aparecer o rosto próprio junto ao outro”. Pois esses rostos 

mostrados nas colagens digitais, embora “retratos infiéis”, são também 

retratos fiéis de quem observa meus trabalhos, pois existe a possibilidade 

desses relatos criarem a autorretratação da pessoa ao ver um dos 

trabalhos feitos por mim. Meu desenho faz aparecer o rosto, mas, ainda 

assim, mesmo sendo um rosto desconhecido, acaba por criar “rostos 

próprios junto ao outro”. Aplico essa percepção também acerca dos 

desenhos do meu próprio rosto. Percebi que mesmo existindo um 

referencial físico conhecido (eu), o trabalho ainda está aberto a um segundo 

rosto que possa aparecer por ali, com a ajuda da outra pessoa que se 

percebe naquele emaranhado de rabiscos, prints, falhas conceituais, falhas 

afetivas e, principalmente, falhas digitais. ¯\_(ツ)_/¯ 

####################$$$$@@@$##%##%$%$#%#$%%%#%##%#%

%%#%%$&&&&&&@@@#######$$$#$#%$$%%**************************

**********@@@@@$$@#$@$%@%#¨%#%&*&**&%#%@$@#$$!#$### 
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APÊNDICES 

  

No decorrer do ano de 2017 realizei entrevistas com diferentes 

artistas nacionais que também exploram o erro digital. Questionei 

principalmente a respeito da relação entre as pessoas e as máquinas. 

 

Entrevista com Irion (José Irion Neto) realizada em 3 de 

abril de 2017 por e-mail  

  

> Qual foi seu primeiro contato com glitch art?   

>> Desenvolvo meu trabalho com arte glitch há 9 anos. Meu primeiro 

contato com glitch foi em 2007 através de uma matéria publicada na Folha 

de São Paulo na qual foi entrevistado o artista norte americano Benjamin 

Berg (aka Stallio); fiquei muito instigado pelas questões processuais, 

conceituais e estéticas envolvidas. Iniciei de imediato (tendo como ponto 

de partida o blog de Benjamin Berg) minha pesquisa e minha produção com 

glitch pois tinha um interesse exatamente em buscar formas alternativas, 

criativas e subversivas no uso dos meios digitais e eletrônicos.  

 

> Quais são as ferramentas e procedimentos aplicados para 

conceber suas obras?  

>> Genericamente falando, uso procedimentos de databend, ou seja, altero 

de alguma forma, direta ou indiretamente, o código fonte dos arquivos e 

posteriormente “reinterpreto” estes arquivos corrompidos como uma 

imagem, utilizando algum programa de edição que consiga abri-los. As 

ferramentas que mais uso são editores de código-fonte (hexadecimais), 

editores de áudio (Cool Edit e Adobe audition), Processing e Quartz 

Composer. Mas também uso editores de texto como o Notepad, Wordpad 

e Notepad++. Quando lido com vídeo, após corrompê-los usando alguma 

das ferramentas citadas acima uso, então, utilizo pacotes de codecs de 

vídeo em associação com Avidemux e VirtualDub para capturar os frames 
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corrompidos e fixá-los com imagens estáticas. Exploro também limitações 

que encontro em codecs de compressão de video e imagem em diferentes 

formatos de arquivo. Eventualmente exploro também bugs e limitações que 

encontro em programas de edição de imagem. Não uso filtros que emulem 

glitch ou aplicativos criados para obter efeitos com estética glitch; trabalho 

sempre com algum processo de databend propriamente dito e raramente 

edito (pós-edito) as imagens resultantes dos processos que utilizo.  

  

> Tens algum artista e/ou teórico favorito sobre o 

assunto?  

>> Entre meus teóricos preferidos está Rosa Menkman. Entre os artistas, 

Benjamin Berg, Rosa Menkman, Daniel Temkin, Kim Asendorf, Antonio 

Roberts, Mark Klink, Paul Hertz e Mathieu St-Pierre.  

  

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas 

tecnologias?  

>> Independentemente de envolver processos que derivam da interação 

do ser humano com a tecnologia e de ter um posicionamento crítico em 

relação a essas interações, o glitch enquanto arte transcende os processos 

utilizados, assim como qualquer outro tipo de arte, pois todas elas, seja 

qual for a técnica, estão intimamente ligadas ao registro do íntimo do artista 

em um determinado momento histórico, de suas impressões em relação ao 

mundo e também sua forma de se relacionar com ele.  

A arte glitch busca um tipo de interação radical entre a lógica da 

máquina e a do ser humano, no sentido de gerar processos que permitam 

que uma lógica interfira na outra, processos que diluem os limites entre o 

erro da máquina e a intervenção do artista.  

A arte glitch cria rupturas no fluxo normal dos dados dentro de um 

sistema e gera um momento em que as expectativas em relação a este 

sistema são subvertidas, provocando uma suspensão que suscita uma 

reflexão do espectador acerca da tecnologia, de sua forma de se relacionar 

com ela e também de sua dependência desta. A arte glitch não se 

fundamenta em simplesmente provocar ruídos e a partir disso determinar 

uma estética, mas é por si só uma provocação. É uma tentativa baseada 
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em uma lógica anárquica de questionar os caminhos pré-determinados que 

a tecnologia impõe aos usuários, assim como sugerir um posicionamento 

crítico em relação às expectativas e dependência que temos dos sistemas 

tecnológicos.  

Ao sugerir caminhos inusitados e o rompimento do fluxo ordinário 

dos dados, a arte glitch questiona o processo implícito e velado de 

adestramento dos usuários pelos sistemas tecnológicos, daí seu aspecto 

anárquico e sua provocação, a qual transcende às questões estéticas. A 

arte glitch cria processos com a intenção implícita de quebrar a 

transparência do meio tecnológico com o qual lida. É uma arte hacker, que 

cria condições para que o aparato não seja um fator limitante durante o 

processo de criação, e simultaneamente aponta a falibilidade deste aparato, 

manifestando nisso seu aspecto de transgressão cultural em relação ao uso 

dos meios usados na arte visual eletrônica.  

Dentro do universo da informação onde o objetivo é obter uma 

transmissão de dados cada vez mais livre de ruído e sob controle, o 

aparecimento do glitch provoca uma ruptura nas formas normais de leitura 

impostas e mediadas pelo sistema e seu aparato. Através da interferência 

do artista no fluxo normal dos dados o ruído emerge como resposta e rompe 

a transparência do meio, acabando este ruído sendo parte da mensagem, 

ou a própria mensagem, ou até mesmo o descompromisso com alguma 

mensagem, ou seja, uma não-mensagem em forma de tecnoimagem. Ao 

criticar o treinamento ao que o usuário é submetido no uso dos meios 

digitais, a arte glitch se situa como uma prática essencialmente anárquica, 

uma prática que sugere que as pessoas (ou o artista) não se submetam a 

ter uma relação de mero operador e rompam as amarras dos protocolos 

para obter uma relação mais criativa, lúdica e de menor submissão ao 

aparato tecnológico.  

 

Entrevista com Daniel Vasconcelos realizada em 30 de 

novembro de 2017 por e-mail 

Página do artista: https://www.facebook.com/brazilianHARDWARE/ 
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Raw+JPeg2000 databend - 2018 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/brazilianHARDWARE/photos/pcb.135095757838357

8/1350957461716923/?type=3&theater> acesso em 15 jan. 2018 

 

> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso?  

>> Entrei no mundo da arte de falha verdadeiramente em 2014; foi quando 

comecei a usar algumas variações nas minhas imagens. Acho que não vem 

nada de tão grandioso em minha mente que não seja a curiosidade, a 

vontade de descobrir formas, curvas que não se dá pra imaginar e 

desenhar manualmente. 

 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos?  

>> Eu uso uma ferramenta de edição de áudio chamado Audacity e um 

editor de texto chamado Notepad++ 
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> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias?  

>> Acho que é um processo que me ajuda a organizar as minhas ideias, 

ajuda na dificuldade que eu tenho de expressá-las, é a chave para as 

aleatoriedades que impedem a organização dos meus pensamentos… O 

glitch pra mim é uma terapia. 

 

> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

>> As duas falhas são apresentadas por pessoas. Dependendo da “pira” 

visual que essa falha causar, para mim, só vai ser mais uma sensação boa. 

Mas e quando a falha é um algoritmo seletivo que direciona nossos gostos 

no mundo? Eu encaro com indiferença. 

 

Entrevista com Caique Algusto em 29 de novembro de 2017 

por e-mail 

Página do artista: https://www.instagram.com/caiquepoi/ 
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Centro - 2017 

Fonte: Obra gentilmente cedida pelo autor 

> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso? 

>> Comecei a trabalhar com glitch em 2013, no mesmo ano que entrei na 

faculdade de Audiovisual. O impulso veio da infância, pois gostava muito 

de ver erros e bugs nos videogames, assim como nas transmissões de TV. 

 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos? 

>> Editores hexadecimais como HxD, Xvi32, Notepad++, editores de áudio 

como o Audacity e Adobe Audition, Avidemux, ffmpeg e qualquer outro 

possa subverter o uso. 

 

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias? 

>> Vejo como uma forma de subversão. Como uma maneira de mostrar 

para as pessoas, que existe beleza na disfunção, na desordem e no caos,  

algo que vai além da relação com a tecnologia. Trabalhar com glitch 

fomenta a vontade de quebrar paradigmas, em qualquer âmbito. Instiga a 

pessoa a procurar falhas no sistema. Mostra que não existe uma verdade 

definitiva e imutável. 

 

> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

(Sem resposta) 

 

Entrevista realizada com Luisa Manzin em 01 de dezembro 

de 2017 por Facebook 

Página da artista: https://lumanzin.com/ 
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Sem título - 2017 

Fonte: <https://lumanzin.com> acesso em 10 jan. 2018 

> Nome artístico e residência: LUMANZIN. Moro em SP, capital. 

 

> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso? 

>> Meu impulso surgiu quando vi pela primeira vez. Vi entrando no grupo 

Glitch Artists, mas não sabia o que era glitch de verdade. Eu editava coisas 

no Photoshop de maneira “estranha”, mas sabia que não era aquilo. Até 

que o Daniel Vasconcelos me mandou mensagem me ensinando a fazer 

glitch no Audacity (com vários prints) e me apaixonei! Desde então... amo 

muito (risos). 

 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos? 

>> As principais: Audacity, Avidemux e Processing. Tenho problemas até 

hoje ao tentar baixar o ffmpeg. 

 

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias? 
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>> A glitch art para mim é o tipo mais lindo de arte visual. Não sei, mexe 

comigo de uma maneira inexplicável! Acredito que o processo aleatório 

tenha muito a ver com isso. A não-capacidade de manipular e mesmo assim 

sair coisas tão lindas. Eu amo a tecnologia, principalmente a estética dela, 

então a glitch art foi o que sintetizou tudo.  

 

> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

>> Acredito que seja puramente o relacionamento humano versus 

tecnologia. É a possibilidade de criar com ela, respeitando sua “natureza”, 

que não cabe a nós escolher os processos e sim respeitá-los. 

 Eu criei uma categoria de glitch que é o glitch-sim, glitch simulation. 

Não gosto de aplicativos que simulam a estética glitch, mas entendo quem 

usa... Acho esse um pensamento “elitista” e tradicional, se for comprar com 

o que falam as pessoas por aí sobre outros assuntos, mas gosto do glitch 

quando feito a partir do corrompimento. Por enquanto meu contato com o 

glitch analógico, que seria o pure-glitch de acordo com Moradi, é quase 

nulo, mas tenho certeza de que me fascinaria ainda mais, assim como ver 

TV aberta em dia de chuva é uma aventura e tanto! 

 

[Adicional:] 

Incrível como pessoas que não sabem o que é glitch já o percebem, mesmo 

quando dá um “glitchzão” na TV! Assim como não conseguimos reconhecer 

qualquer palavra antes de aprender a ler. Vemos, mas não percebemos.  

Acho lindo perceber a não-percepção nos outros! 

 

Entrevista com Jonas Risovas em 29 de novembro de 2017 

por Facebook 

Página do artista: https://www.facebook.com/rsvs.rsvs/ 
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your deep rest: 270117 - 2017 

Fonte: Obra gentilmente cedida pelo artista 

 

> Nome artístico e residência: Eu assino como rsvs (tudo 

minúsculo mesmo). 

> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso? 

>> Faz pouco tempo, não lembro exatamente... 2015 talvez, na época da 

faculdade. Me recordo de uma palestra com um professor (Cleber Gazana 

- http://www.clebergazana.com.br/) sobre Glitch Art, e ele mostrou um clipe 

do Kanye West (Welcome to the Heartbreak). Não foi o primeiro contato, 

mas acredito que tenha influenciado no sentido de querer adicionar isso 

aos meus trabalhos. 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos? 

http://www.clebergazana.com.br/
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>> Basicamente utilizo o Photoshop. Para o glitch em si, o PS. Desloco os 

pixels das imagens rasterizadas manualmente e posteriormente demais 

edições como filtros etc. 

 

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias? 

>> É uma estética que me agrada muito, justamente por essa relação 

humano versus tecnologia. Influências de animações cyberpunk (como 

Akira, Ghost in the Shell) são importantes para mim nessa área. O aleatório 

e o “erro” são elementos que me atraem também. 

 

> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

(Sem resposta) 

 

Entrevista com Flávio de Carvalho em 09 de dezembro de 

2017 por e-mail 

Página do artista: http://cargocollective.com/flvz 
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Cthulhu-Regio-Entropy- - 2015 

Fonte: <http://cargocollective.com/flvz> acesso em 12 jan. 2018 

 

> Sob qual nome gostaria de ser identificado? Qual 

cidade/estado você vive? 

>> Flávio Carvalho / flvz. Curitiba, Paraná. 

 

> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso? 

>> Tudo foi um processo de investigação pessoal. Quando eu era pequeno 

fui bombardeado pelo meu pai com muita música. Ouvia tal som e tentava 

referenciar com a capa do vinil que estava ouvindo e mergulhava naquele 

universo, imaginando e criando paisagens sonoras. Lembro-me muito bem 

de uma das capas e de um dos sons que me intrigou, que foi o disco 

Zoolook, do Jean Michel Jarre. Naquela capa acredito que surgiu minha 

percepção de glitch, sem ter essa nomenclatura. Mas aquilo me marcou. O 

tempo foi passando, entrei para o universo da publicidade e me desiludi 
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com o mercado. Não estava sendo eu mesmo, então entrei numa 

especialização: Interdisciplinar de Artes e Ensino das Artes na UNESPAR 

– FAP, em Curitiba, em 2010. Lá aprofundei meus conhecimentos e, num 

módulo de Artes Visuais com tecnologia, efetivamente me identifiquei com 

aquilo e disse para mim mesmo que era aquilo que iria fazer dali para a 

frente. Nesse período já tava há alguns anos trabalhando com design 

editorial e é o que faço hoje como ganha-pão.  

Então fiz uma imersão em arte e tecnologia adaptando aquilo da 

minha essência, valores e percepções para desenvolver minha arte. 

Comecei com glitch em VHS analógico e depois topei com um software de 

computação visual ReacTIVision, onde pude explorá-lo ao máximo, 

utilizando-o da forma correta e da forma inusual. Desse modo inusual eu 

explorei mais ainda as possibilidades do glitch com técnicas de 

databending e datamoshing até chegar num resultado apresentável e onde 

minha poética caminha. Em 2011, descobri então pelo Facebook o Glitch 

Artists Collective e suas variantes. Em 2015, participei da primeira 

exposição desse grupo, intitulada “Glitch Art is Dead”, em Cracóvia na 

Polônia, e atualmente participo do grupo Exquisite Glitch, onde acontecem 

jogos e apresentações como: glitch art colaborativo em VR, apresentação 

na fachada do MCU, Museu de Arte Contemporânea de Zagreb, na Croácia, 

entre outros. 

 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos? 

>> Notepad, ReacTIVision, Indesign, Photoshop, Illustrator, After 

Effects, Hex Fiend, Processing, Pure Data, Audacity, Sonic Pi, Cheat 

Engine. 

 

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias? 

>> Eu enxergo como uma interferência entre o ser humano e a máquina, 

entre a vida e sua entropia. Do nível quântico transformado em 0, 1 e 0 e 1 

ao mesmo tempo, e a relação de como nossa vida será afetada por isso 

daqui a alguns anos. 
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> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

>> É justamente o mote da minha poética. O que apresento em meus 

trabalhos é aquilo que percebo como os erros que cometi na minha vida e 

os erros que percebo na sociedade e que me incomodam. Isso tudo é 

apresentado com o tempero de ficção científica envolvendo o público. 

 

Entrevista com Rodrigo Faustini em 20 de dezembro de 2017 

por e-mail 

Página do artista: vimeo.com/user34704277 

 

Frame de Monica’s Fetish: An experiment in video-suture (extract) - 2016 

Fonte: <https://vimeo.com/173966595> acesso em 12 jan. 2018 

 

> Sob qual nome gostaria de ser identificado? Qual 

cidade/estado você vive? 

(Sem resposta) São Paulo/SP. 
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> Quando você começou a adicionar glitches em seus 

trabalhos? De onde surgiu esse impulso? 

>> Curiosamente, o primeiro vídeo que exportei na minha vida 

(https://www.youtube.com/watch?v=h8zapCV-TqU) saiu todo cheio de 

glitch, porque era um remix feito com vários videos do YouTube, que baixei 

em sabe-se lá quais formatos e joguei tudo no Sony Vegas, que era um 

software ainda meio rudimentar – tudo feito na ingenuidade com o 

dispositivo, porque eu não tinha ideia do que eram codecs e formatos de 

vídeo naquela época. Não só os erros da exportação me fascinaram como 

também o fato de que foram inesperados e que eu não conseguiria 

reproduzir o mesmo erro duas vezes, ou seja, um glitch genuíno, que aliás 

nem tinha esse nome para mim na época.  

Enquanto ruidagem e  baixa definição continuaram a me interessar, 

principalmente pela estética VHS que eu via em programas de TV como o 

“Tim and Eric's Awesome Show, Great Job!”, foi só durante meu primeiro 

estágio numa produtora de cinema que voltei ao glitch, quando fui escalado 

para fazer uma maratona de gravação de telejornais para um documentário, 

usando um Mac velho com programas desatualizados, um “gato” de antena 

e um aparelho “piratão” que gravava da TV a cabo direto para arquivos 

digitais .MXF. Ou seja, receita pronta para as coisas “darem pau”. 

Fascinado com o resultado de simplesmente brincar com a timeline desses 

vídeos no VLC (uma espécie de glitch-remix ao vivo), gravei minha tela e 

depois a compus com compressões em .mp3 de uma música que gostava 

na época, que deu no meu segundo vídeo com glitch 

(https://www.youtube.com/watch?v=atX08Esj7C0).  

Nunca mais consegui fazer aqueles efeitos específicos de 

retroalimentação dos dados, foi algo muito específico de como o aparelho 

de gravação gerava os arquivos .MXF (havia algum erro de timecode que 

embaralhava os frames na hora de saltar entre tempos no VLC) e o próprio 

Mac obsoleto que eu estava usando. Então acho que muito do interesse 

contínuo pelo glitch veio através dessas surpresas com a tecnologia, tentar 

manter essa perspectiva ingênua para mexer nesses softwares 

complicados para tentar chegar a resultados inusitados. 

 

> Quais são as ferramentas que você usa para criar seus 

trabalhos? 

https://www.youtube.com/watch?v=h8zapCV-TqU
https://www.youtube.com/watch?v=atX08Esj7C0
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>> Costumo evitar repetir muito meus processos e inclusive tenho criado 

intencionalmente algumas dificuldades no percurso dos projetos ao não 

salvar projetos de edição quando estou fazendo os glitchs, para tentar 

manter os processos únicos e as destruições mais definitivas. Um ponto 

crucial, porém, foi começar a usar o FFMPEG depois que atualizei meu 

equipamento, que é uma grande “mão na roda” para quem mexe com 

vídeos e compressão (tenho interesse menor em fazer glitches em 

imagens). E outro ponto foi não me livrar do meu laptop antigo nem nunca 

atualizar ele, que continua sendo um OS Snow Leopard, o que me permite 

usar alguns apps e VSTs que não rodam mais no Mac e ainda aproveitar 

todos os bugs naturais que acontecem com um sistema operacional que 

está desatualizado, com programas que não têm mais atualizações por 

suas empresas. Mas, respondendo de forma mais simples, uso muito o 

Photoshop e o Audacity para fazer databendings, o FFMPEG para 

conversões, e vez ou outra editores de texto para alterar códigos. Não 

tenho muito problema em usar softwares privados para fazer algumas 

alterações, mas evito sempre efeitos prontos ou scripts pouco manipuláveis. 

 

> Como você enxerga a glitch art? É um processo que vai 

além do relacionamento do ser humano com suas tecnologias? 

>> Enxergo a glitch art como parte de um movimento de desencantamento 

com as tecnologias. Já passou e vai tarde a fase utópica do digital e da 

exaltação do virtual. Para mim, a glitch art faz dois movimentos: ajuda, 

quase como uma pedagogia, a desmitificar os procedimentos de 

funcionamento das tecnologias digitais e, paralelamente, rematerializa 

nossas relações com esse mundo supostamente virtual, que reaparece 

como composto por diversos componentes físicos e discursivos, que 

podem ser desmontados. Torna visível também o lado efêmero e caótico 

do mundo digital enquanto arquivo, como uma forma de crítica dialética aos 

discursos de que o código digital seria eternamente reproduzível; nos traz 

esse lado humano à tecnologia, de que ela também é propensa a erros (e 

é mesmo composta por eles), por esquecimentos e obsolescências. A 

questão da obsolescência, inclusive, é um ponto que acho determinante 

para pensar a glitch art como uma resposta aos nossos tempos, à nossa 

economia. 
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> Como você encara essa relação entre falhas apresentadas 

por pessoas e as falhas apresentadas no mundo digital? 

>> Recentemente, comecei a pensar a glitch art como uma arte 

contemporânea de ruínas, tentando lembrar do fascínio que ruínas já 

exerceram na cultura no período moderno, porque evocavam algo da nossa 

mortalidade, do efêmero, mas também da persistência da matéria, da 

hibridização do mundo natural com os resquícios da civilização. Acatando 

à pergunta, a glitch art parece ser uma nova fase desse fascínio, ao pensar 

(muitas vezes criticamente) nossa relação não só com tecnologias, mas, 

principalmente, com os dispositivos de imagem contemporâneos. Meus 

trabalhos tendem a seguir por essa vertente 

(https://vimeo.com/173966595), pois o corpo e a fala humana 

constantemente surgem numa massa de ruídos moldada (ou mesmo 

dilacerada) pelos dispositivos audiovisuais – para mim há muito do 

panóptico e da biopolítica em jogo na relação entre o ser humano e o 

audiovisual, além de uma relação de espectralização –, o que torna a 

degradação de imagens uma ferramenta boa para intervir nessas relações. 

Se nossa própria consciência parece por vezes um glitch na natureza, essa 

capacidade de registrar e projetar o mundo parece criar um espelho desses 

erros, uma retroalimentação espectral de nossos defeitos (o audiovisual é 

uma espécie de spam?) e nisso me interessam várias pesquisas recentes 

sobre IA (que hoje aprendem via imagens, como o Google DeepDream) e 

cognitivismo no audiovisual. De vez em quando me pergunto se meu gosto 

inicial por criar imagens se transformou num projeto de destruir 

concretamente as imagens (risos). Cada vez menos os dispositivos 

dependem de um elemento humano para gerar imagens... Essa é a versão 

pessimista dessas relações, consigo enxergá-las por outras perspectivas, 

que têm começado a surgir na minha obra, mas fica para outra hora, para 

ser justo a esse ano distópico que foi 2017. 

  

https://vimeo.com/173966595
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