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DISPOSITIVOS ERRANTES: ARTEMÍDIA E 

SUAS PROPOSIÇÕES CRÍTICAS ACERCA DA 

MOBILIDADE

DANIEL HORA E MIRO SOARES 

RESUMO

Neste trabalho, adotamos o conceito de imagem técnica de Vilém Flusser 
como base do que chamamos de dispositivos errantes, aparelhos e sistemas 
envolvidos não apenas na observação, no registro e na comunicação sobre o 
mundo, como também na mediação, na exploração e na transgressão artísticas 
de suas múltiplas territorialidades. São considerados aspectos de mobilidade, 
ficcionalidade e de falibilidade em produções baseadas em mídias. Entendemos 
que essa produção propicia experiências de virtualização da viagem, 
conforme níveis variáveis de táticas de esquiva circunstancial ou de modos de 
deslocamentos físicos.

INTRODUÇÃO

Entendemos como dispositivos errantes aparelhos e sistemas envolvidos não 
apenas na observação direta, no registro e na comunicação sobre o mundo, 
mas também na mediação, na exploração e na transgressão artísticas de 

suas múltiplas territorialidades. O conceito corresponde a uma opção crítica 
acerca das conjunções entre arte e mídia. Com ele, pretendemos refletir 
sobre circunstâncias de nomadismo que marcam tanto a poética fundada na 
mobilidade física e no desvio de lógicas operacionais quanto a recepção estética 
de seus signos, sob o impulso do encadeamento tecnológico da fotografia, do 
cinema, do vídeo e da imagem digital (ou algorítmica).

Com seu conceito de imagem técnica, Vilém Flusser (2002; 2008) é uma 
referência para pensarmos sobre os dispositivos errantes. Imagens técnicas 



354

PARTE IV   >   Traveling: road movies, errâncias e deslocamentos

são aquelas que resultam de tecnologias obtidas a partir do conhecimento 
científico. São exemplos a fotografia, o cinema e seus desdobramentos no vídeo, 
a computação gráfica e outros formatos. Embora diversas, essas manifestações 
imagéticas podem ser entendidas como concretizações pós-históricas, pois são 
derivadas de estágios antecedentes de abstração do mundo real, descritos por 
Flusser como uma escala de redução das dimensões sensoriais – da vitalidade 
espaçotemporal para os volumes manipuláveis, destes para as imagens 
tradicionais e destas para os textos. O ápice dessa redução corresponde à 
passagem da textualidade unidimensional para os códigos computacionais, 
considerados como zerodimensionais, uma vez que radicalizam a necessidade 
da imaginação para a compreensão de textos. 

A partir de Flusser, consideramos os efeitos adversos e colaterais de 
ficcionalidade e falibilidade dos processos de abstração e concretização das 
escalas dimensionais. A redução redunda em sinais discretos, que facilitam sua 
estruturação objetiva para memória, processamento e transmissão cada vez 
mais versáteis e velozes. No entanto, o que escapa aos regimes de amostragem 
e codificação cede espaço para seu suplemento por recursos mais ou menos 
análogos ao ponto de partida. Nessa margem, a liberdade artística encontra 
ocasião para jogar com expectativas ligadas às capacidades de objetividade ou 
subjetividade das mídias.

A velocidade de produção e transmissão das imagens técnicas também influencia 
nosso entendimento sobre os dispositivos errantes. A partir de Paul Virilio (1977), 
observamos como os deslocamentos por meios de transporte são simulados e 
substituídos por mídias que instauram gradualmente interações informacionais 
em tempo real. Essa infraestrutura de interesse originalmente bélico afirma-se 
como fator cultural de diluição das referências de distanciamento espacial e 
temporal entre as ocorrências e suas representações. Global e local tornam-
se demarcações maleáveis, uma vez que os territórios se transformam em 
formas de organização dinâmicas e temporais moldadas pela aceleração e pela 
regulação logística da mobilidade de corpos e informações. 

Com base em Virilio, consideramos que os dispositivos errantes da arte pro-
põem abordagens reflexivas sobre tendências deambulatórias de exploração 
e fruição estética das localidades, envolvendo movimentações físicas literais 
ou deslocamentos informacionais. Nesse sentido, notam-se processos de des-
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territorialização (e reterritorialização) que operam para a expansão ou a es-
tabilização dos agenciamentos entre elementos virtuais ou atuais ligados à 
subjetivação, à produção político-econômica e à habitação no ambiente, con-
forme Gilles Deleuze e Félix Guattari (1980). Com os dispositivos errantes, pen-
samos como a arte impulsiona transformações contínuas dessas articulações, 
evitando estagnações.

A partir da síntese conceitual apresentada nesta introdução, comentamos a 
seguir exemplos de produções artísticas divididos em dois blocos. Um deles 
juntará uma seleção de obras como resultado de uma experiência física do 
deslocamento, com distintos graus de itinerância. Outro conjunto será formado 
por projetos baseados em aparatos de  telecomunicação e informação, com 
destaque para a internet, as redes móveis e os sistemas de simulação e extensão 
da realidade. 

ITINERÂNCIAS

Um ponto curioso para se pensar a relação entre imagem e mobilidade é o 
fato de hoje considerarmos revolucionárias ferramentas como Google Street 
View, Google Earth e outros dispositivos de deslocamento virtual. No entanto, 
ainda no século XIX, na origem das imagens técnicas, podemos identificar uma 
condição similar. Com elas, o homem torna-se capaz de produzir um registro 
dito “objetivo” do mundo. Isso permitiu ampliar a dimensão de comunicação 
da viagem para além dos meios de registro da época, como o relato oral ou da 
produção de desenhos e aquarelas, mais marcados pela subjetividade.

Nesse sentido, podemos citar projetos no campo da fotografia e do cinema 
que, desde seus primórdios, tinham o poder de fazer o espectador viajar 
virtualmente, em uma época em que o deslocamento físico era ainda limitado. 
Em 1851, uma encomenda do estado francês, a Mission Héliographique, levou 
os fotógrafos mais importantes da época a realizarem um grande inventário 
do patrimônio arquitetônico da França naquele período. O conjunto de fotos 
oferecia um panorama sobre as principais edificações do país. 

No início do século XX, o cinema testemunha o surgimento das cidades modernas. 
Seu cotidiano é registrado em documentários como Manhatta (1921), de Charles 
Sheeler e Paul Strand; Rien que les heures (1926), do brasileiro Alberto Cavalcanti; 
e os célebres Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (1927), de Walter Ruttmann, e Man 
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with a Movie Camera (1929), de Dziga Vertov. Estas produções demonstram a 
vocação das imagens técnicas de deslocar, no espaço e no tempo, instâncias do 
que poderia ser visto em diversas metrópoles no mundo.

Posteriormente, o gênero road movie (filmes de viagem) estabelece uma 
importante via de expressão da mobilidade. Coincidindo com o contexto da beat 
generation nos Estados Unidos na década de 1950, o road movie define outras 
mitologias para as viagens, ao traduzir o espírito de contracultura da época. 
Filmes como Easy Rider (1969), de Dennis Hopper, tornaram-se emblemas dessa 
geração e do road movie, que também se desenvolve como gênero em outras 
partes do mundo, sempre se renovando a partir de elementos geográficos, 
históricos e culturais locais. 

É o caso, por exemplo, de Wim Wenders que, opondo-se ao estilo americano 
clássico, desenvolveu na Europa a partir da década de 1970 um cinema 
caracterizado pela melancolia, pela perda, pela impossibilidade de comunicação 
ou pela crise de identidade pessoal ou nacional. Nos anos 2000, um trabalho 
audiovisual marcante é Interview Project (2009), realizado por David Lynch 
a partir de uma longa viagem através dos Estados Unidos. Em um projeto 
completamente diferente de seus filmes de ficção, o diretor produziu um 
documentário composto por 121 entrevistas com pessoas comuns. Se o modo 
de produção é particular, determinado por encontros ao acaso nas estradas, 
seu modo de difusão também não se mostra convencional e corresponde aos 
novos formatos de distribuição audiovisual por meio das redes. As entrevistas 
são divulgadas no site do artista, com um novo episódio sendo lançado a cada 
três dias, durante um ano inteiro.

Com a estrada, deparamo-nos com a questão da paisagem. No Ocidente, 
a pintura é reconhecida como o principal elemento que, ao longo do tempo, 
moldou a ideia e a forma da paisagem. Marc Desportes (2005) chama a atenção 
para outro aspecto dessa construção às vezes esquecido: a técnica e, mais 
particularmente, as técnicas de transporte. Desportes desenvolve a questão 
da percepção do espaço em relação ao aparecimento dos diferentes meios de 
transporte e tipos de estradas percorridas.

Cada modo de transporte produz atitudes e comportamentos específicos 
dos viajantes. O registro da paisagem a partir do deslocamento de um trem 
é justamente o que é realizado na série de fotos Traveling Landscapes (2002), 
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pelo artista húngaro Gábor Ösz. Ele transforma uma cabine de dormir em uma 
câmara obscura, deixando apenas um pinhole na janela, e instala do lado oposto 
um cibacromo fotossensível. A luz que entra pela janela sensibiliza este papel 
fotográfico que fixa uma imagem borrada na qual se misturam formas e cores, 
uma projeção mais ou menos abstrata da paisagem em movimento do lado de 
fora. O próprio processo de criação da imagem torna-se uma viagem, pois o 
tempo da viagem corresponde ao tempo de exposição da luz no papel.

Ao contrário de artistas que produzem a partir de deslocamentos de grandes 
distâncias, outros preferem fixar seu olhar em um local apenas. Em La région 
centrale (1970-1971), o cineasta experimental Michael Snow explora o espaço de 
uma paisagem natural do norte do Canadá. Esse trabalho tem o diferencial de ser 
filmado com um dispositivo projetado para girar a câmera em todas as direções, 
sem operador, graças a um braço articulado. Os movimentos mecânicos são 
mais complexos do que qualquer movimento de câmera convencional. Trata-
se de um ponto de vista não humano. Podemos ver nesse trabalho aspectos 
precursores da fotogrametria e das imagens 360 graus. 

Se o trabalho de Snow é centrado no movimento da câmera, Jonas Mekas 
explora a paisagem a partir de uma dimensão temporal. Em Cassis (1966), 
Mekas gravou em 16 mm imagens da costa de Cassis ao longo de um dia 
inteiro em modo stop motion (quadro a quadro). Como resultado da projeção 
em velocidade normal, tem-se um filme de 5 minutos. Em um trabalho mais 
recente, a série River Studies (2009-2016), Michael Aschauer fixa sua câmera em 
um barco e filma as margens do percurso por diferentes rios em vários países. 
São usados métodos experimentais em fotografia digital, visualização de dados, 
cartografia e mapeamento cultural. O artista utiliza uma câmera de varredura 
linear para mostrar paisagens ribeirinhas a partir do barco em movimento. 
Assim, ele realiza uma espécie de escaneamento da paisagem. Como resultado, 
tem-se um vídeo que exibe uma panorâmica de imagem fixa, aos moldes do 
Google Street View.

SIMULAÇÕES IMERSIVAS, TELEMÁTICA E UBIQUIDADE

As imagens digitais, ou algorítmicas, impulsionam os desdobramentos mais 
recentes da arte baseada em dispositivos errantes de produção e fruição 
estética. Ao menos três vertentes históricas podem ser consideradas. A 
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primeira corresponde aos sistemas de simulação de ambientes imersivos, que 
surgem como instalações interativas em espaços dotados da infraestrutura 
necessária. A segunda decorre da disseminação de sistemas telemáticos de 
uso pessoal, que propiciam relações de sociabilidade em redes informacionais, 
inicialmente a partir de computadores pessoais. Por fim, uma terceira via 
resulta da confluência das duas anteriores, com base em tecnologias que 
conferem mobilidade às situações de imersão em redes ubíquas, à medida 
que se difundem os aparelhos portáteis e vestíveis – como celulares e óculos 
de realidade mista ou virtual.

Essas três vertentes podem ser observadas em um conjunto bastante amplo 
de trabalhos artísticos. O australiano Jeffrey Shaw é um dos nomes que se 
destacam por sua contribuição em diversas frentes de exploração de situações 
estéticas ligadas à mobilidade virtual. Seus projetos apontam os elos entre 
a materialidade dos objetos urbanos e a imaterialidade das informações e 
dos intercâmbios que desterritorializam os espaços, conforme se intensificam 
seus fluxos e ritmos de deslocamento. 

Podem-se observar tais aspectos na instalação Legible City, de 1989, bem como 
sua sequência multiusuária denominada Distributed Legible City, de 1998. De 
uma década para a outra, a interação inicialmente individual torna-se coletiva. 
Em vez da errância solitária de um único participante por vez, o sistema passa 
a proporcionar derivas compartilhadas. Duas ou mais pessoas podem, então, 
pedalar as bicicletas estacionárias para direcionar sua respectiva navegação 
em uma cidade em rede, onde as edificações são substituídas por modelagens 
gráficas de letras e palavras vistas a partir do monitor de vídeo ou dos óculos 
de imersão. Compõe-se, assim, um cenário para diálogos fortuitos entre 
passageiros da virtualidade.

Essas e outras instalações semelhantes apresentam, no entanto, limitações 
que são gradualmente vencidas com a generalização dos aparelhos e 
infraestruturas telemáticas de acesso e uso cotidiano. As experiências artísticas 
na internet inauguram essa trilha, ao menos desde a disseminação de seus 
usos comerciais e domésticos na década de 1990. Desse contexto, destaca-se 
a produção de nomes como a dupla belgo-holandesa JODI, em que a metáfora 
da navegação errática pela rede de computadores é um elemento constante. 
Em GeoGoo, de 2008, o visitante que chega ao endereço https://geogoo.net/ 
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se depara com efeitos gráficos de animação, envolvendo ícones de localização 

e o traçado de rotas sobre a cartografia. Os elementos são apropriados do 

serviço Google Maps, mas sua apresentação caótica os afasta de seus usos 

familiares. Em vez disso, os artistas sugerem uma apreciação estética irônica e 

crítica dos hábitos e significações sustentados pelas interfaces telemáticas de 

orientação geográfica. 

Por fim, é possível pensar na associação dos dispositivos de simulação e 

imersão à ubiquidade de serviços de navegação e interação informacional. Isso 

ocorre em URnotHere (VocêNãoEstáAqui), de 2012, obra do uruguaio radicado 

no Brasil Fernando Velázquez e da brasileira Giselle Beiguelman. O projeto 

faz referência à profusão de imagens desde a disseminação das câmeras em 

aparelhos móveis digitais. Envolve um aplicativo acessado em tablets dentro 

de uma instalação com projeções panorâmicas. Um menu permite a seleção 

de categorias abstratas e subjetivas para filtrar imagens de um banco de mais 

de 4 mil registros feitos pelos artistas em 40 cidades. Os conjuntos são então 

combinados, gerando paisagens virtuais que podem então ser projetadas ao 

redor. Além disso, o sistema conta com um sensor de movimentos, fazendo 

com que os projetores girem suas posições conforme o deslocamento de 

pessoas na instalação. O sentido de desorientação acentua-se com uma trilha 

quadrifônica com ruídos capturados nas cidades visitadas. No site do projeto, 

são mostrados mosaicos dinâmicos referentes às cidades reais e as urbes 

imaginárias resultantes da interação no espaço expositivo.

Nesta breve seleção de casos, observamos como as mídias digitais dão 

sequência aos efeitos de mobilidade já presentes desde fases anteriores 

das imagens técnicas. Alguns recursos são significativos dessa derivação. 

A combinação de capturas de cenas estáticas ou dinâmicas prossegue no 

caminho inaugurado pelas montagens fotográficas e pelo cinema, justapondo 

perspectivas, situações espaciais e temporais. Já o uso de efeitos a partir do 

processamento por filtros e a modelagem e a animação gráfica tornam-se 

elementos integrais de um hibridismo iniciado com o vídeo analógico. No que 

se refere aos dispositivos usados, notamos ainda a convergência dos sistemas 

de simulação imersiva com os aparatos de uso cotidiano e pessoal conectados 

à rede computacional ubíqua. Tais fatores resultam na aceleração de fluxos, 

que colocam corpos e informações em contato e confronto.
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CONSIDERAÇÕES
Neste artigo, apresentamos a noção de dispositivos errantes para nos referirmos 
ao conjunto de aparelhos e sistemas usados na arte para registro e produção de 
experiências de virtualização da viagem e outras explorações espaçotemporais 
e operacionais. Como fundamentação, relacionamos as noções de imagem 
técnica de Vilém Flusser com as de desterritorialização, a partir de Deleuze e 
Guattari, e a de aceleração, a partir de Virilio. 

Tais conceitos foram adotados como referência aos modos de reflexão sobre 
a mobilidade de pessoas, produtos e informações na arte em dispositivos 
errantes. Partimos da fotografia e do cinema, considerando como a imagem 
técnica se distingue dos meios de relato e registro anteriores. Passamos, em 
seguida, pelas especificidades e pelo desenvolvimento do audiovisual até chegar 
às múltiplas formas da artemídia digital e pós-digital da atualidade. Com essa 
genealogia, ressaltamos como os dispositivos errantes propiciam experiências 
críticas de observação e exploração do mundo, seja a partir de deslocamento 
no meio físico ou no virtual. 
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