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Resumo

A Esse  texto  se  propõe a  refletir  sobre  o  corpo  como  algo  ativo  que  altera  o  mundo, 

centrando-se na produção de imagens. Abordando o movimento dos signos - semiose – é enfatizada 

a  necessidade  de  meios  materiais  que  são  trabalhados  pelo  corpo,  o  que  traz  a  exigênica  de 

ferramentas. Colocando a discussão no momento atual, o artigo cita estudos que mostram o quanto 

os meios computadorizados, ao invés de incentivarem o automatismo, resgatam a necessiade do 

trabalho manual.

Introdução

As  reflexões  que  trabalho  nesse  artigo  iniciaram  em  um  olhar  sobre  fotografias  que 

representam Matisse fazendo desenhos preparatórios para suas pinturas de grande formato.  Não 

pretendo  com isso  dividir  a  responsabilidade  pelo  texto  com o  fotógrafo  ou  fotografado,  mas 
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explicitar  sua  origem  na  imagem  de  um  pintor  que  busca  estender  seu  braço  com  algum 

instrumento.

Vemos atualmente uma grande discussão sobre, sua caracterização, representação e limites; 

que  está  relacionada  com a  existência  de  próteses  que  apresentam algum grau  de  inteligência. 

Muitas  dessas tecnologias  demorarão  ainda um tempo estarem disponíveis  cotidianamente,  mas 

outras já estão presentes em nossa vida.

Tomemos como exemplo uma prótese para perna amputada. É possível que vejamos muitas 

pessoas  nesse  estado  caminhando  com  o  auxílio  de  uma  muleta.  Esse  fato,  no  entanto  está 

relacionado  à  questões  financeiras,  visto  que  em  termos  tecnológicos  uma  perna  mecânica 

disponível  atualmente  é  bem diferente  daquelas  que vemos  nas  representações  de piratas.  Com 

amortecedores,  sensores e chips,  os dispositivos atuais  são inteligentes  e substituem com maior 

eficácia o órgão amputado, podendo no futuro vir a ser mais eficiente que este.

É de conhecimento geral que há muito o corpo é submetido à alterações; podemos ver isso 

nas mulheres da tribo Kayan com os pescoços alongados por colares de latão, nas chinesas com os 

pés enfaixados para continuarem pequenos, e no uso dos espartilhos.

No caso da obesidade, reconhecida como doença, uma das soluções atuais é a “Gastroplastia 

em Y de Roux”, que além de redirecionar o processo digestivo, acelerando-o, coloca um anel o que 

controla a quantidade de alimento ingerido. Aqui está uma das vertentes da tecnologia no corpo:  a 

interiorizarão.

As categorias de saudável e belo se confundem: é belo porque é saudável e vice-versa. Na 

busca desse corpo o espartilho se interioriza e ao invés de comprimir a região abdominal, comprime 

o estômago. Da mesma maneira, o perfume se transforma em cápsula ingerível e as injeções de 

insulina, em uma cápsula subcutânea.

Esses fatos colocam o corpo no centro de qualquer discussão; através de próteses, roupa, 

tatuagem, peircings, etc, temos uma fronteira a ser conquistada na qual; o corpo é entendido como 

uma massa que possa ser moldada, ou um suporte de pintura ou colagem.

Nestes casos citados, mesmo levando-se em consideração que a prótese ortopédica pretende 



que o paciente ande e que o olho biônico pretende fazer com que ele enxergue, o corpo é visto como 

algo que receberá algo, como suporte. Me interessa, entretanto, mostrar o corpo como produtor; 

mais especificamente, produtor de imagens.

Corpo como produtor

Ao falar em corpo, refiro a um ser que existe em um corpo, o qual tem com o mundo uma 

relação complexa: o corpo-ser faz parte do mundo, mas se constitui enquanto sujeito diferenciando-

se e dele e agindo sobre esse mundo.  Lévy (1992:171)exemplifica  este fato com uma bactéria, 

dizendo que ela “é um sujeito simples. Se ela gosta, ela vem correndo, ela come, alguma molécula a 

repugna, ela foge. Ela negligencia certas informações, outras lhe são vitais”.

Dizer que a bactéria é um sujeito pode parecer exagerado. Temos de pensar, no entanto, que 

esse ser tem alguma possibilidade de escolha em suas ações, ainda que tanto a espectro de escolha 

quanto o de ações seja muito reduzido. A escolha ocorrerá em função de seus interesse limitados e 

de sua capacidade também limitada de receber estímulos e de  interpretar mundo através de sua 

capacidade de ação. É pouco provável que possamos falar, nesse caso, em auto-consciência, mas 

existe uma algum tipo de cognição, o que permitiria falarmos da bactéria como sujeito.

Como  algumas  coisas  podem  estimular  esse  ser  e  outras  não,  podemos  dizer  que  sua 

capacidade de assimilação de informações é seletiva e que, por isso, ela vive em um mundo único. 

Novamente Lévy (1992:126).nos oferece um exemplo, ao dizer: “A noção de informação não tem 

sentido senão no interior do mundo do sujeito. Uma bactéria, uma ostra, um tubarão, um parisiense 

e um pigmeu pertencem ao mesmo universo físico, mas a maior parte disso que é informação para 

um não é para o outro. Eles vivem em mundos diferentes” Completaria dizendo que eles atuam em 

mundos diferentes.

O que leva um organismo a atuar? É mais simples identificar o motivo no caso da ameba, as 

motivações  humanas  são  mais  complexas.  Não  faz  parte  de  meu  interesse  especificar  essas 

motivações, mas sim seguir o pensamento de Peirce, para quem a ação somente ocorrerá quando 

existir uma crença (Peirce, 1975:56). Se existe uma dúvida não existe ação. Este estado de espírito é 

incomodo, de irritação, que mobiliza o pensamento até atingir a crença. Esta, por sua vez, não nos 



faz agir mas gera algo que permite a ação, uma regra de ação, que permanecerá, como hábito, até o 

momento em que a aplicação trouxer novas dúvidas.

Costumo exemplificar a relação entre crença e ação através de um conto que, de resto, é 

também uma  boa  metáfora  para  quando  os  computadores  travam.  Em um conto  chamado  “A 

conversão do Diabo”, Leônidas Andreief (1871-1922),  fala de um demônio que decidiu ser bom, 

mas não conseguia entender as noções de bem e mal, apesar do esforço do padre que o ensinava. 

Este, quando percebeu que faleceria em breve, preparou um diário com tudo o que o diabo poderia 

fazer, mas como algumas páginas se perderam ele, sem saber o que fazer, ficou inerte: “as aranhas 

teciam teias sobre sua cabeça...  E ali continuava,  sempre imóvel,  aquele pobre diabo velho, tão 

amante do bem” (Andreief, 1942:81).

Semiose na produção de imagens

Não existe pensamento fora da linguagem e não existe linguagem sem signo. Este é uma 

relação  dinâmica  envolvendo  três  elementos:  o  signo  que,  de  alguma  maneira,  representa  ou 

substitui  seu  objeto,  e  que  pede  por  uma  resposta,  seu  interpretante.  Este  é  uma  função 

interpretadora, que completa o signo. Por outro lado, o interpretante é também um signo e, como 

tal, exigirá interpretação (Scott,174:159). Temos então a semiose, uma cadeia na qual cada signo 

gera outro que viria a ser regularmente e corretamente interpretado num idealizado e possível curso 

final da semiose.

Da idéia de um curso final da semiose pode-se deduzir a existência de um determinismo na 

geração de interprtantes. Essa impressão é aumentada quando encontramos o conceito de Causação 

Final,  que conduz a semiose. A causação final, no entanto, somente indica certas coisas tendem a 

acontecer mas, como lembra Ransdell, “alguma coisa pode tender para algo e ser reconhecida como 

fazendo assim, sem nunca realmente atingir isto para o qual ela está tendendo” (Ransdell,1983:46). 

Não sabemos quando e como esta tendência será atualizada, podendo inclusive permanecer no reino 

do possível. 

Esta  idéia  de  tendência  que  indica  o  caminho  da  semiose,  como  algo  vago  e  sempre 

redefinido na própria semiose, permitiu que, em outro trabalho (Pfützenreuter,1999), articulássemos 



a causação final com o atrator estranho.

No caso de um processo que leve à produção de imagens, artísticas ou não, a causação final 

representa aquilo que ele pretende obter, em geral uma intenção; Peirce, no entanto, diz que “é um 

erro comum pensar que a causação final'' é necessariamente uma intenção. Uma intenção é somente 

a forma da causação final que é mais familiar à nossa experiência” (CP:1.211).

Essa causação pode então, no caso de um artista, assumir a forma de uma intenção pessoal, 

mas Gombrich (2000:6), em seu livro The Uses of Images, demonstra que toda arte atende a alguma 

demanda. Ele comenta que Burckhardt, em seu aniversário de 75 anos, afirmou que seu legado para 

os futuros historiadores da arte era a “arte como tarefa”, como algo que vai ao encontro de um 

demanda.  A  partir  dessa  idéia  Gombrich  trabalha  com  a  proposta  “forma  segue  função”,  do 

arquiteto Louis Sullivan, para analisar o contexto que levou à produção de obras de arte. A demanda 

é a causação final.

Por outro lado, a causação final é vaga, é um atrator estranho. Assim, o artista ou produtor 

de imagens em geral, deve ter a crença que, no curso final da semiose, este atrator levará à produção 

de um signo, uma obra que atenda sua intenção ou demanda, mesmo sem saber como isso será 

obtido.

Sobre  esse  aspecto,  Pareyson  (1989:141)  comenta  que,  mesmo  sem  um  projeto 

preestabelecido,  o artista  "está em condições de reconhecer e distinguir,  no curso da produção, 

aquilo que deve cancelar,  ou corrigir e aquilo que, pelo contrário,  está bem conseguido e pode 

considerar-se  como  definitivo".  Assim  embora  exista  alguma  orientação,  processo  criativo  é 

marcado pela incerteza, mas essa deve ser menor que a crença para tornar possível a ação.

A causação final é “um desejo operativo — alcançá-lo implica lutar com todas as armas 

possíveis que temos à nossa disposição” (Salles,1994:228). Por esse motivo, esta causação sugere 

“uma  maquinaria  de  eficiência  para  executar  sua  intenção”  (CP  1.269).  Peirce  chamou  essa 

maquinaria de causação eficiente, “uma compulsão determinada por uma condição particular das 

coisas, e é uma compulsão atuando para fazer com que a situação comece a mudar” (CP 1.212)., são 

passos concretos e físicos que materializam o propósito.



O novo artesanato

Agora podemos olhar aquela fotografia. Vemos Matisse fazendo um desenhos de base para 

pinturas de grande tamanho. Ele pintava com um gesto amplo do braço (Gossen,1986:88), mas para 

aquela dimensão, ditada pela intenção ou demanda seu braço não bastava, precisava de algo que o 

ampliasse, de uma “prótese” primitiva que permitisse ir além das dimensões de seu corpo.

Em meio a tantas afirmacões que remetem ao automatismo essa retomada de uma “prótese” 

ligada ao gesto tem algo de antiquada, no entanto alguns autores permitem colocar essa atividade na 

atualidade. 

Malcolm McCullough,  em Abstracting  Craft,  considera  que  o  trabalho  de  produção  de 

imagens computadorizadas é um novo artesanato. O artesão deve tocar seu trabalho e “esse toque 

precisa ser físico e contínuo e deve fornecer controle sobre o processo como um todo. (...) nossas 

práticas  digitais  parecem  mais  próximos  ao  trabalho  manual  tradicional,  no  qual  um  mestre 

continuamente convence seu material a fazer algo. Este novo trabalho é contínuo, visual e produtivo 

de uma maneira singular; embora não tenha material”(McCullough,1988:X). Ele fala em artesões de 

computação gráfica, “cujas mãos executam movimentos rápidos pequenos e repetitivos, como nos 

trabahos manuais tradicionais”.

Ao  referir-se  ao  cinema  digital,  Manovich  comenta  que  normalmente  pensamos  em 

computação como automação, mas o que temos é o contrário, a retomada dos métodos manuais do 

cinema primitivo, pois “atualmente, alguns dos efeitos visuais mais sofisticados são freqüentemente 

obtidos com o mesmo simples método : cuidadosamente alterando à mão centenas de fotogramas” 

(Manovich,1999:183).

Em um rápido  passeio  para  concluir  este  texto,  podemos  ver  Matisse  desenhando  com 

auxílio de varetas. Em ouro momento ele poderia ter trabalhado com uma espécie de carro com 

controle remoto.  Nesse caso o gesto se modificaria,  não seria mais  mais o gesto amplo de sua 

pintura, mas gestos pequenos e precisos para controlar esse aparelho.

Em outro  momento,  veríamos  crianças  programando  movimentos  de  um aparelho  com 

linguagem “logo” e, posteriormente, poderíamos encontrar um aparelho controlado por comandos 



gerados por um programa, o AARON, desenvolvido por Harold Cohen(1995) 

Atualmente temos a arte desenvolvida por inteligência artificial convivento com um grande 

grupo de pessoas que produzem artesanato digital,  aqueles a quem que McCullough (1988:XVI) 

dirige seu livro: “um incontável número de artesãos posindustriais, que aguardam por alguem que 

reconheça  usa habilidade  artística   e  sua humanidade”,  ou seja “Qualquer  um que vive de seu 

virtuosismo em uma série de softwares aplicados a uma disciplina particular, que sabem que são 

melhores  que  um  assistente  de  equipamento  industrial,  (por  exemplo,  que  um  “operador  de 

CAD")”..

Se a modernidade, com a máquina, desvalorizou o trabalho manual, hoje o computador traz 

de volta o trabalho manual. Temos então de pensar em um “artesanato reconsiderado”.
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