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RESUMO 
 
O interesse pelos conceitos de Rizoma, Territorialização e Desterritorialização, enunciados por 

Delleuze e Guattari em 1980, enquanto conceitos-base de uma nova estrutura para a 

produção de conhecimento, nasce do desejo de romper com a predominante linha de 

estruturação do conhecimento designada por arbórea, que se apresenta como cronológica, 

fixa e una, e por oposição experimentá-lo e ensaiá-lo através do estabelecimento de bases 

para uma hipótese de estrutura não linear audiovisual interactiva. Desta experimentação 

resulta a peça interactiva Reflexo da Sombra. 

 
 
 
 
Palavras-Chave: 
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ABSTRACT 
 
The interest in the concepts of Rhizome, Territorialization and Deterritorialization, wrote in 

1980 by Delleuze e Guattari, as basic concepts of a new structure for the production of 

knowledge is born from the desire to break the main structuring line of knowledge 

designed as arboreal which is presented as chronological and fixed in opposition to this 

purpose is to experience this new structure for the production of knowledge as a 

hypothesis for a chance to structure a non linear and interactive audiovisual object. As a 

result of this experiment the interactive audiovisual object Reflexo da Sombra was born. 
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Introdução 
 

Na minha actividade criativa como Designer de Comunicação, e também enquanto 

docente, sempre considerei redutor o modo como a maioria dos indivíduos estruturava o 

seu conhecimento através de linhas demasiado lógicas, de pensamentos unívocos 

centrados numa lógica de respostas hierarquizadas e segmentarizadas. 

Constatei habitualmente, por exemplo, que as respostas dadas, tanto por colegas de 

actividade como por alunos, a propostas de desenvolvimento criativo, se apresentavam, 

na sua maioria, sem diferenças substanciais de conteúdo entre elas, mostrando assim que 

o conhecimento estruturado através de uma lógica arborescente resulta num 

conhecimento compartimentado, segmentarizado, de tal modo enraizado na cultura 

educacional que as respostas dadas à experimentação criativa se apresentam enquanto 

diferenciações de forma e não enquanto diferenciações do conteúdo nelas expresso.  

 

Como contraponto e alternativa ao sistema arbóreo do conhecimento, Gilles Deleuze e 

Félix Guattari (Deleuze e Guattari, 2004) vêm propor o conceito de Rizoma, definição 

botânica relativo à estrutura de algumas plantas que se caracterizam por poder ramificar-se 

em qualquer ponto, aplicando-o a uma espécie de sistema epistemológico onde não há 

raízes centrais — ou seja, proposições ou afirmações mais fundamentais do que outras — 

e propondo um novo conceito de estruturação do conhecimento. Este novo conceito irá  

ser experimentado através de uma rizomática e sinergética construção de 

pensamento/conhecimento através de dois outros conceitos concebidos pelos mesmos 

autores citados: Territorialização e Desterritorialização de conceitos pré-definidos pelos 

sujeitos pensadores/expectadores/actores de qualquer tipo de construção do 

conhecimento ou sentido.  

 

O interesse por estes conceitos de Rizoma, Territorialização e Desterritorialização enquanto 

conceitos-base de uma nova estrutura para a produção de conhecimento nasce, assim, 

do desejo de romper com a predominante linha de estruturação do conhecimento 

designada por arbórea, que se apresenta como cronológica, fixa e una, e por oposição 

experimentá-lo e ensaiá-lo através do estabelecimento de bases para uma hipótese de 

estrutura não linear audiovisual interactiva. 
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Assim sendo, a problemática maior do desenvolvimento deste projecto será a seguinte: 

atendendo à importância de conceitos como conexão, heterogeneidade, multiplicidade, 

articulação, Territorialização e Desterritorialização na estruturação do pensamento 

contemporâneo, como poderá o conceito de Rizoma de Deleuze e Guattari contribuir para 

a construção de uma estrutura não linear num objeto audiovisual interactivo? 

 

Resultou da reflexão feita a esta problemática a peça Reflexo da Sombra, ensaiadora de um 

ambiente instalativo de caracter interactivo. Apesar de esta peça conter vários aspectos e 

conceitos estruturantes complexos, tais como “interacção”, "imersividade”, etc., a 

presente dissertação tentará focalizar-se, através da análise à estrutura clássica da 

produção do conhecimento, designada como arborescente, na reflexão sobre o conceito 

de Rizoma e a sua relação sinergética com os conceitos de Territorialização e 

Desterritorialização descritos por Deleuze e Guattari.  

 

Assim, esta instalação interactiva tentará construir — através da articulação, dada em 

simultâneo, de várias informações audiovisuais — uma estrutura não linear que se 

completará através da interacção com a projecção por parte do espectador/leitor. 

Pretende-se que a leitura dessas articulações convirja para uma dimensão emocional, 

relacionada com os sentidos humanos, traduzida por ilusões sensoriais (visuais, de 

espaço e de tempo). 

 

Reflexo da Sombra parte portanto de uma convicção: é possível construir blocos de sensações  

(Deleuze e Guattari, 1992) através de uma estrutura não linear, fugindo de um eixo 

unívoco e central.  

Através da intervenção e manipulação da grelha fixa da imagem que forma a 

percepção visual do espaço e do tempo, esta instalação experimentará a construção de 

blocos de sensações enquanto momentos de incorporação de agenciamentos que se 

interpenetrem e que, assim, consigam desterritorializar o espectador/leitor, fazendo-o 

mergulhar numa osmose de conceitos e sinergias, da qual, ele próprio 

espectador/leitor faz parte. 

 

O processo de construção desta dissertação tentará, deste modo, reflectir a articulação de 

três conceitos-base na estruturação sinergética do pensamento criativo e artístico e a sua 

aplicação efectiva numa hipótese de construção de uma estrutura não linear num objeto 
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audiovisual interactivo: Rizoma, Territorialização e Desterritorialização. Os três conceitos 

analisados nesta dissertação foram interpretados a partir de Gilles Deleuze e Feliz 

Guattari em Mil Planaltos - Capitalismo e Esquizofrenia 2 (2004).  

Importará destacar a capacidade dos autores para, através de palavras escritas e a partir de 

referências concretas e nunca díspares, promover deslizamentos, deslocamentos e 

simbioses rizomáticas, por exemplo entre os próprios conceitos citados.  

 

A tentativa de dissertação sobre estes mesmos conceitos, embora  definidos e analisados 

sob a forma espartilhada da separação de capítulos, assentará na reflexão de múltiplos 

planos de interacção sinergética e na aplicação concreta, já referida, de uma possível 

construção não linear de uma peça audiovisual interactiva. Assim, a proliferação de 

sinergéticas problemáticas que surgirão ao longo da análise dos conceitos aqui expostos 

intentará adquirir uma pertinente eficácia na construção de um objeto artístico. As 

noções de Rizoma, Territorialização e Desterritorialização descritas por Deleuze e Guattari 

viverão no mesmo multi-plano: conexas, heterogéneas, múltiplas e meticulosamente 

articuladas entre si. 

 

As questões metodológicas expostas nesta dissertação referem-se, por um lado, à procura 

de uma reflexão aprofundada da análise da estrutura clássica da produção do 

conhecimento, designada como arborescente, e o seu confronto com os conceitos de 

Rizoma e Desterritorialização (Deleuze e Guattari, 2004) enquanto conceitos-base de uma 

nova composição estrutural de produção de conhecimento, e por outro lado, ao seu papel 

activo enquanto agentes construtores de uma peça audiovisual interactiva.  

Para a construção da presente dissertação foi, assim, desenvolvida uma articulação 

sinergética entre a já referida obra escrita por Deleuze e Guattari e os textos de Söke 

Dinkla: Virtual Narrations - From the crisis of storytelling to new narration as a mental potentiality, 

(2004); Carlos Aires, Da narrativa fílmica interactiva. Carrosel e Transparências: dois projectos 

experimentais in Estéticas do digital – Cinema e Tecnologia, (2007), e o texto de Alice Van der 

Klei, Repeating the Rhizome, Substance, (2002), assim como com as obras artísticas de Pedro 

Diniz Reis e Alexandre Estrela. 

Não obstante existir já um conjunto vasto de sólidas abordagens teóricas — desde os 

exemplos referidos no parágrafo anterior até, nomeadamente, e apenas a título de 

exemplo, a dissertação de mestrado de Nuno Miguel Santos Gomes de Carvalho (2007), 

ou a tese de doutoramento de Catarina Sofia Silva Martins (2010), onde — estas são 
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geralmente de difícil transposição para o campo do desenvolvimento projectual, 

raramente servindo de sustento para decisões de desenvolvimento projectual.   

A presente dissertação de Mestrado, Reflexo da Sombra: Rizoma e Desterritorialização numa peça 

audiovisual interactiva, intentará o efectivo suporte à prática do desenvolvimento projectual 

artístico numa peça audiovisual interactiva, pretendendo, ao mesmo tempo contribuir de 

forma sistemática para um desenvolvimento conceptual nesta área artística.  

 

No capítulo I far-se-á uma reflexão teórica sobre a natureza de uma hipótese de 

construção de uma estrutura não linear rizomática e desterritorializante, que intentará um 

efectivo suporte à prática do desenvolvimento de uma peça audiovisual interactiva, 

desenvolvendo as premissas e metodologias plásticas que a constroem. Assim, desta 

reflexão e consequente análise das questões surgidas resultará a peça Audiovisual 

interactiva Reflexo da Sombra. 

 

No capítulo II será apresentada uma reflexão sobre a análise do conceito Rizoma 

enquanto sistema de estruturação do conhecimento em alternativa ao sistema arbóreo do 

conhecimento. Far-se-á,  também, uma análise dos princípios enumerados por Deleuze e 

Guattari caracterizadores do conceito de Rizoma, e a sua confrontação dialéctica com as 

interpretações dos mesmos conceitos apresentadas por Söke Dinkla, Carlos Caires e Alice 

Van Der Klei bem como do modo como as questões levantadas por esta análise se 

aplicam ao desenvolvimento da peça Reflexo da Sombra. 

 

No capítulos III serão analisados os conceitos de Territorialização e Desterritorialização,  

descritos por Deleuze e Guattari  e verificado o seu papel enquanto agentes activos no 

sistema de construção do pensamento rizomático bem como a sua aplicação directa 

no desenvolvimento das premissas teóricas, estéticas e plásticas de Reflexo da Sombra. 

Neste contexto, serão ainda analisadas as obras artísticas de Pedro Diniz Reis e 

Alexandre Estrela.  
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Fig. 1: Projecção de Reflexo da Sombra, 2013, Palácio de Santa Catarina, Marco Miguel 

 

 

 

I - Reflexo da Sombra 

 

O nome atribuído a esta peça nasceu de uma frase retirada do filme La Chinoise (1967), de 

Jean-Luc Godard: «A Arte não é um reflexo da realidade, mas a realidade do reflexo.» 

Após o estudo (e sua consequente análise) dos conceitos de Rizoma, Territorialização e 

Desterritorialização e da sua problematização dialéctica entre diferentes tipos de narrativas, 

tornou-se decisiva a definição do modo como os iria explorar plasticamente. Ou seja, 

tornou-se fundamental a definição dos pressupostos plásticos e de todas as questões de 

construção audiovisual que foram utilizadas como ferramentas exploratórias da questão 

problemática da peça Reflexo da Sombra, à luz da minha própria interpretação teórica: 

como poderiam os conceitos de Rizoma, Territorialização e Desterritorialização de Deleuze e 

Guattari contribuir para a construção colectiva de uma estrutura não linear numa peça 

audiovisual interactiva? 

Tentou-se, assim, uma reflexão plástica sobre a natureza da construção não linear e sobre 

o modo como esta poderia operar na Arte multimédia, através da experimentação e da 

interpretação artística de um discurso rizomático.  
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Assim sendo, a submersão no conceito Rizoma serviu para a tradução plástica 

conduzida através da fusão, ou da interpenetração, das nuances apresentadas pelos 

autores aqui analisados. 

Reflexo da Sombra ambiciona que o espectador experimente uma espécie de perplexidade 

visual (Estrela, 2013) que o ‘desterritorialize’ da realidade captada e o conduza numa 

espécie de deambulação poética do sentido da imagem explorada, e que tal aconteça de 

um modo livre e em constante construção (Dinkla, 2004).  

Pretende-se que o espectador/leitor sinta, no primeiro momento em que interage, que 

não compreende inteiramente o que se lhe depara, como se diante de si não estivessem 

imagens reprodutoras de uma realidade existente; para num segundo momento, à 

medida que se dispõe a submergir na relação acção/ruptura ‘assignificante’ (Deleuze e 

Guattari: 4º: Princípio de ruptura ‘assignificante’), se sentir chamado a interagir no 

caminho traçado no mapa (e não decalque!) que une um detalhe da imagem a outro 

detalhe da imagem. Ainda que disponha de recursos suplementares como ligações e 

convergências directas na imagem, o Spect-acteur1 parece nunca chegar a estar certo de ter 

estabelecido as relações correctas ou de ter encontrado o percurso adequado. Porque  a 

verdade é que não existe percurso adequado, uno e unívoco — (Deleuze e Guattari: 5.º 

e 6.º Princípios de cartografia e decalcomania). O percurso visionável situar-se-á de 

fora, ou ao lado, de qualquer subordinação a um centro fixo que determine estruturas 

unívocas e hierarquizadas, afastando-se de sistemas normativos estandardizados que 

determinem, à priori, a percepção da realidade. Ao invés, verifica-se a existência de uma 

série de convergências que indicam sinergias constantes, múltiplas interpretações sobre 

a mesma realidade, sobre o mesmo lugar.  

Reflexo da Sombra é uma peça que pretende ensaiar um ambiente instalativo de 

carácter interactivo. 

Esta instalação interactiva tentou construir, através da articulação, dada em simultâneo, de 

várias informações audiovisuais, uma estrutura não linear que se tornará colectiva a partir 

do momento em que o espectador/leitor interagir com a projecção. 

O facto de ser uma instalação interactiva cujos componentes de montagem audiovisual 

final são produzidos, através de uma base de dados, de uma forma aleatória, aumenta 

1 Termo proposto por Weissberg em Présence à distance. Déplacement virtuel et réseaux numériques: pourquoi nous ne croyons plus la 
télévision (2002), relativo à noção de espectador. O autor encara o espectador como um actor na “perspectiva daquele 
que comete ou deve cometer uma acção perante um determinado dispositivo cénico” (Caires, 2007) 
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exponencialmente as possibilidades combinatórias visionadas, originando um maior 

conjunto de fluxos entre territórios e conceitos a desterritorializar. 

Deste mesmo modo, pretendeu-se estabelecer uma estrutura não linear assente nos 

conceitos de Rizoma, Territorialização e Desterritorialização de Deleuze e Guattari. Esta 

estrutura rizomática foi articulada através da relação, dada em simultâneo, entre várias 

informações audiovisuais. Pretendeu-se que a leitura dessas articulações convirja para uma 

dimensão emocional, relacionada com os sentidos humanos, traduzida através de ilusões 

sensoriais (visuais, de espaço e de tempo).  

 

 Fig. 2: Projecção de Reflexo da Sombra, 2013, Palácio de Santa Catarina, Marco Miguel 

 

A construção não linear estabeleceu uma série de relações entre as imagens, gerando 

cruzamentos, invertendo ou transgredindo, subtraindo, repetindo ou multiplicando, 

deslocando o sentido real da imagem captada. O uso dos princípios rizomáticos enquanto 

ferramentas de construção da imagem em movimento foi traduzido numa composição 

dinâmica da percepção do espaço e do tempo.  

Ao confrontar os três planos sobre a mesma realidade produz-se uma nova imagem, um 

quarto vídeo que transgride um sentido unívoco. Este quarto “plano” procura 

desconstruir uma suposta objectividade, problematizando a estrutura arbórea do 

conhecimento, transformando-a numa peça que: 

 

 (...) não se deixa reduzir nem ao Um nem ao múltiplo. (...) Não há 
um múltiplo que derive do Um, nem que ao Um se junte (n+1). Ele 
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não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direcções 
movediças. Não tem começo nem fim, mas tem sempre um meio 
pelo qual cresce e transborda. (Deleuze e Guattari, 2004: 43) 
 

 

O descentramento e a deslocação do sentido real das imagens em movimento, 

sobrepostas, tentou conferir uma emancipação do conjunto das três imagens 

transformadas apenas numa, pretendendo atribuir-lhe o seu próprio potencial estético. 

 

Assim, Reflexo da Sombra, e como já referido, é uma instalação interactiva. 

Para que Reflexo da Sombra se construa são necessárias duas condições fundamentais: o 

processo individual de cada espectador/leitor que o torne mais capaz à submersão e 

inerente inter-relação com a acção que constrói o espaço percecionado; e o tempo 

considerado necessário por cada espectador/leitor para que se construa esse mesmo 

espaço percecionado. 

Deste modo, esta peça foi concebida de forma a só poder ser construída por um 

espectador/leitor de cada vez. 

A razão desta escolha passa por se entender que a experiência sensorial obtida através 

por construção está directamente relacionada com o tempo que cada um dos 

espectadores/leitores considere necessário para alcançar uma mais profunda submersão 

na peça. A escolha, individual, de o espectador/leitor poder movimentar-se, entrar, sair 

ou permanecer imóvel no espaço instalado sem a interferência de outros, durante o 

espaço/tempo que entender como válido para a construção da obra, aumentará a 

interiorização do sentido de, ele próprio, fazer parte do processo de construção da 

mesma, desenvolvendo exponencialmente as conexões e deslizamentos entre territórios 

e o permanente fluxo rizomático do processo de ligação com a peça em construção. 

 

Reflexo da Sombra é constituído por dois tipos de imagens em movimento assim 

denominadas: imagens em movimento “estáveis” e imagens em movimento “instáveis”. 

A imagem em movimento “estável” (A) é construída através da multiplicação (3x) repetida 

do mesmo plano contínuo. Estes três planos que formam uma só imagem em movimento 

têm dimensões distintas e estão sobrepostos sob coordenadas espaciais diferentes. 

Esta sobreposição dos três planos entre si tenta a formação de uma imagem una, fazendo, 

assim, com que cada plano (enquanto unidade) perca a relação visual com o UM 

enquanto objecto, enquanto realidade natural. Em suma, cada um dos planos isolados 
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perde o seu significado enquanto unidade autónoma, passando a fazer parte integrante de 

uma multiplicidade que é formada através de repetição, multiplicação e sobreposição.  

A fase final de construção audiovisual deste tipo de imagens em movimento passou pela 

(des)sincronização temporal de cada um dos planos isolados que construíram a imagem 

final apresentada; ou seja, cada um destes planos foi montado no todo (que corresponde à 

fusão de três planos iguais) através de um segmento temporal diferente.  

Esta imagem formada através da fusão de três segmentos temporais diferentes do mesmo 

plano, constitui-se assim, enquanto premissa plástica da construção deste objecto artístico.  

 

 

 
Fig. 3: Still de Reflexo da Sombra, 2013, Fonte própria 

 

 

Esta premissa plástica, conjuntamente com todas as outras já referenciadas, serviu de 

ferramenta fundamental na construção da fase final de Reflexo da Sombra, fase final esta que 

instiga o aprimoramento estético da imagem apresentada; o aperfeiçoamento estético deste 

jogo/dança que intenta a transgressão dos valores quer autónomos quer independentes que 

constituem o eixo unívoco da grelha fixa a qual forma a imagem movimento.  

Funde-se com este tipo de imagem/movimento um som, que embora linear e 

contínuo, se assume como desconcertante e incómodo. Este som é construído através 
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da circulação do vento (ar) numa arpa eólica, captado no Elqui Valley no Chile e 

gravado por Elix Blume. 

A imagem em movimento “instável” (B) é construída através da repetição aleatória (inscrita 

numa base de dados) de várias imagens ”estáveis” (A) compostas através de uma 

‘ritmização’ nervosa e instável, também elas reproduzidas aleatoriamente. No 

aperfeiçoamento da construção audiovisual de Reflexo da Sombra, os segmentos de imagens 

instáveis foram trabalhados por módulos, de modo a poderem ser experenciados enquanto 

elemento assignificante (através da interacção desencadeada pelo espectador/leitor) da 

instalação audiovisual. A sua construção, embora trabalhada enquanto unidade autónoma 

audiovisual,  foi concebida de forma a que em qualquer altura a sua leitura possa ser 

interrompida, sem que se percam as premissas anteriormente apresentadas. 

 

O som desconcertante da arpa eólica captado por Elix Blume funde-se, agora, com um 

som de alguma coisa a rasgar-se. Este segundo som está montado de forma 

rigorosamente sincronizada com o ritmo anteriormente descrito.  

 

 

 

 
Fig. 4: Projecção de Reflexo da Sombra, 2013, Palácio de Santa Catarina, Marco Miguel 

 

 
 
Um, e apenas um, exemplo de interacção com Reflexo da Sombra: 

 
1. Numa sala vazia está a ser projectado vídeo (A). 
 
2. Um espectador/leitor entra na sala. 
 Ao entrar é detectado por um sensor de movimento. 
 O vídeo e o som alteram-se de imediato. (B) 
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3. O espectador/leitor abandona a sala. 
Assim que sai ouve o som estabilizar-se. Exactamente o mesmo som que ouviu 
antes de ter entrado. 

 Espreita para dentro da sala. 
 Constata que a par da estabilização sonora, também o vídeo se estabilizou. (A) 
 
4. O espectador/leitor entra novamente na sala. 
 O sensor de movimento volta a detectá-lo. 
 De imediato um novo vídeo é projectado. (B) 
 
5. O espectador/leitor apercebe-se que, de cada vez que entra na sala, 

desencadeia a projecção de um novo vídeo. 
 Sai novamente, mas desta vez mantem-se atento ao que acontece dentro da sala. 
 Constata que ao sair da sala o vídeo volta a estabilizar-se.  (A) 
 
6. espectador/leitor volta agora a entrar na sala, com a certeza de que irá, ele 

próprio, desencadear a projecção de um novo vídeo (B). Testará os limites deste 
“jogo”, entrando e saindo da sala as vezes que quiser. 
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Fig. 5: Still de Reflexo da Sombra, 2013, Fonte própria 

 

 

Um Rizoma não tem principio nem fim. Reflexo da Sombra não foi concebido de forma a 

dar a conhecer um sentido correcto, nem a revelar uma verdade oculta. Pelo contrário, a 

imagem não prescindiu de um caracter elíptico com carga poética ou simbólica, recusando 

um ponto onde se possa começar a leitura da imagem. A peça foi concebida de forma a 

que a leitura feita pelo espectador/leitor fosse conseguida através de sobreposições de 

planos de conhecimento (não-audiovisuais!) dados por meio da interacção objectiva  

(accionada através de um sensor de movimento). 

 

Para a projeção desta peça foi cedida a cave do Palácio de Santa Catarina, actualmente 

desabitado. A projecção foi efectuada em dois locais distintos do mesmo edifício de 

modo a serem testadas as necessidades técnicas à sua execução. 

Para a construção da peça foi também cedido todo o material técnico exigido para a sua 

montagem: assim, o sistema de som foi o da Audyssey DSX com 9 canais de som directo. 

A componente interactiva do objecto foi montada com um sensor de movimento por 

infra vermelhos e um Arduino. 
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Um rizoma não começa e não acaba, está sempre no meio, entre as 
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é 
aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo «ser», mas o 
rizoma tem por tecido a conjunção «e... e... e…  

(Deleuze e Guattari, 2004: 48) 
 

 

II. Do conceito Rizoma (Deleuze e Guattari, 2004) enquanto linha de fuga para o 

desenvolvimento de uma estrutura não linear num objeto audiovisual interativo.   

 

Uma estrutura arbórea enquanto conceito de estrutura produtora de conhecimento é uma 

ordenação linear e hierárquica, ou seja, apresenta-se como uma composição onde, para se 

adquirir um determinado segmento de conhecimento, está implícito que tenha sido 

adquirido o segmento de conhecimento anterior. É, por isso mesmo, uma estrutura 

segmentarizada cujo conteúdo é exposto sempre de uma forma ordenada 

cronologicamente, apresentando-se assim condicionada ao uno e ao múltiplo mas nunca à 

multiplicidade. Os autores caracterizam os métodos modernos, que se baseiam na 

estrutura arbórea de produção do conhecimento, como sendo métodos que privilegiam a 

multiplicação de unidades fechadas fingidoras de multiplicidades (Deleuze e Guattari: 24). 

Será preciso entender a unidade enquanto espaço múltiplo construído através de  

multiplicidades que sejam verdadeiramente entendidas enquanto estrutura resultante de 

uma estratégia versátil que possibilite ultrapassar o UM enquanto unidade segmentarizada 

e o torne múltiplo por si mesmo. 

 

O conceito de Rizoma, conforme descrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari, é, por 

oposição, uma estrutura de conhecimento construída através da capacidade intrínseca de 

entender a multiplicidade enquanto elemento charneira do desenvolvimento de 

conhecimento e não apenas como um acessório:  

 

O múltiplo, há que fazê-lo, não ao juntar-lhe sempre uma dimensão 
superior, mas, pelo contrário, o mais simplesmente possível, à força 
da sobriedade, ao nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 
(é apenas deste modo que o Um faz parte do múltiplo, sendo 
sempre subtraído). Subtrair o único da multiplicidade a constituir; 
escrever a n-1. Um tal sistema podia ser chamado de rizoma. 

 (Idem: 25) 
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O conhecimento adquirido e apresentado sob a forma de razão estática, determinada e 

unívoca (Um) entra assim em confronto com a estratégia rizomática que favorece o 

conhecimento adquirido através de pluralidade da linguagem, multiplicidade de 

recursos e  pontos de vista, motivando a valorização da complementaridade, 

suscitadora, no meu entender, daquilo a que realmente e verdadeiramente possa ser 

denominado como Conhecimento. 

 

Deleuze e Guattari enumeram algumas características aproximativas do conceito de 

Rizoma: 

1.º e 2º: Princípios de conexão e heterogeneidade 

Começam por descrever, nestes dois princípios, que um Rizoma não tem princípio nem 

fim; que qualquer  linha que o forme pode, e deve, ser ligada com uma outra linha ou 

outro ponto qualquer. Que ao contrário de uma árvore ou de uma raiz, o Rizoma se recusa 

a fixar um ponto de leitura que determine um principio ou um fim.  (idem: 25). 

Assim, um Rizoma é um sistema complexo conectado entre si. Ao propor o entendimento 

do UM enquanto múltiplo, o Rizoma concebe-se como uma estratégia para o 

desenvolvimento do conhecimento que afasta a dialéctica do sujeito e o dualismo 

sujeito/objecto e corpo/alma, propondo a ideia de pensamento de que o entendimento 

de um todo não poderá nunca sei feito através de um eixo unívoco e central, segmentado 

e hierarquizado. O Rizoma, enquanto estratégia para o desenvolvimento do conhecimento, 

funciona pelo encontro, pelas conexões entre elementos heterogéneos. 

 

Os autores dão como exemplo figurativo o desenvolvimento da linguagem falada:  

 

não há língua em si, nem universalidade da linguagem, mas um 

concurso de dialectos, de patoás, de calão, de línguas especiais. Não 

há locutor-auditor ideal, nem comunidade linguística homogénea. A 

língua é, segundo uma fórmula de Weinreich, “uma realidade 

essencialmente heterogénea.” Não há língua-mãe, mas tomada de 

poder por uma língua dominante numa multiplicidade política. 

(Idem: 26) 
 

Estes princípios tornam-se fundamentais na construção do objeto Reflexo da Sombra, na 

medida em que este objeto é construído através da multiplicação (3 vezes) do mesmo 

plano audiovisual contínuo. Sendo estes três planos (que formam uma só imagem em 
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movimento) construídos por segmentos temporais diferentes, dimensões distintas, e 

estando sobrepostos sob coordenadas espaciais diferentes, cada um deles, apresenta-se, 

assim, enquanto unidade diferenciada e por isso heterogénea. A possibilidade de 

ligação entre cada unidade heterogénea transportará o espectador/leitor por diversas 

linhas diferentes do seu significado, linhas essas que, embora díspares na sua 

significação, farão sempre parte do mesmo objeto que se constrói, ou seja, do mesmo 

Rizoma. Reflexo da Sombra será assim um objeto heterogéneo. O princípio de conexão 

será o princípio que construirá, através da montagem de cada um dos três planos, o 

plano final de cada segmento de Reflexo da Sombra. A conexão, feita através da 

montagem, entre cada um dos planos heterógenos que compõem o plano final, 

construirá, através da constante emissão de linhas de fuga, novos rizomas dentro do 

mesmo rizoma. Reflexos de sombra dentro de Reflexo de Sombra. 

 

 

3º: Princípio de Multiplicidade. 

Deleuze e Guattari  caracterizam a multiplicidade como agente modificador da natureza. 

À medida que aumentam as conexões entre os fragmentos, a natureza de cada um vai 

mudando, como se cada um desses fragmentos se apresentasse como um ser mutante, 

fundindo-se e transformando-se pouco a pouco, a par do elemento com que se conecta.  

 

Não há unidade que sirva de prumo no objecto, nem que se divida 
no sujeito. Não há unidade que só seria para abortar no objecto, e 
para “voltar” no sujeito. Uma multiplicidade não tem nem sujeito 
nem objecto, mas apenas determinações, grandezas, dimensões que 
não podem crescer sem que ela mude de natureza.         (Idem: 27) 
 

O objeto Reflexo da Sombra é construído através da justaposição de unidades 

heterogéneas criando uma experimentação espacial que obedece à leitura múltipla de 

cada uma dessas unidades. Como cada plano audiovisual que constitui o plano final 

pertence, como já foi referido, a um segmento temporal diferente da mesma imagem, a 

multiplicidade é premissa intrínseca à sua construção e ao seu resultado final. De 

salientar ainda que o principio da multiplicidade aqui enunciado estará sempre activo 

em Reflexo da Sombra, na medida em que sendo uma instalação interactiva é por si só um 

objeto múltiplo, já que cada resultado final será uma montagem construída através da 

interação específica de quem interage com o objeto.  
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4º: Princípio de ruptura ‘assignificante’ 

Os autores dizem-nos que um Rizoma não pode ser em si mesmo um sistema fechado; 

pelo contrário, caracterizam a estrutura de produção de conhecimento rizomático como 

permissora de novas inserções e exclusões constantes, sem que isso altere a sua 

verdadeira essência:  

Qualquer rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as 
quais se estratificou, se territorializou, se organizou, significou, 
atribuiu, etc.; mas compreende igualmente linhas de 
desterritorialização pelas quais foge sem cessar. Há ruptura no 
rizoma de cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de 
fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma.         (Idem: 28) 

 

Estas linhas de fuga conectam-se umas com as outras mesmo que pertençam a 

fragmentos muito distintos, indicam-se umas às outras, re-estratificam-se umas nas outras, 

tornando o fluxo do conhecimento vivo e complexo. Desterritorializam e reterritorializam 

conceitos pré-definidos. 

A montagem final que se apresentará como sequência final de imagens visionadas em 

Reflexo da Sombra é construída através da repetição aleatória dos planos heterogéneos 

construídos. Ou seja, as entradas e saídas do espectador/leitor da sala onde o objeto é 

projectado desencadeiam a montagem aleatória do plano que será projectado a seguir. No 

fundo, será cada um dos espectador(es)/leitor(es) a construir o objeto visionado, no 

sentido em que cada um deles desencadeará uma sucessão de conexões e 

consequentemente montagens, todas elas díspares umas das outras. O Princípio de 

ruptura ‘assignificante’, é assim, também de forma reiterada, premissa para a construção 

de Reflexo da Sombra, na medida em que as imagens visionadas e anteriormente inseridas 

numa base de dados serão reproduzidas de uma forma absolutamente aleatória. Assim, a 

sua reprodução fugirá ao enquadramento arbóreo, sequencial e hierarquizado que limitaria 

as possibilidades combinatórias na construção da imagem visualizada. Ao dar ordem à base 

de dados para que reproduza aleatoriamente segmentos audiovisuais inseridos, aumentar-

se-ão as possibilidades combinatórias visionadas, o que originará um maior conjunto de 

fluxos entre territórios e conceitos a desterritorializar. Aumentar-se-ão as 

interpenetrações, deslocamentos e deslizamentos entre signos e sentidos.  

 

5.º e 6.º Princípios de cartografia e decalcomania 

Como já referido, a estrutura clássica de produção de conhecimento denominada arbórea 

é estruturada através de linhas hierárquicas que segmentarizam o conhecimento. 
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Deleuze e Guattari, ao enunciarem o princípio de cartografia e decalcomania vêm 

dizer-nos que o mapa, ao invés de reproduzir um inconsciente fechado sobre si 

mesmo, segmentarizado sob uma lógica hierárquica, constrói uma série de entradas 

múltiplas e conexões entre elas que o transformam numa explosão de linhas 

complementares. Num mapa as ruas interligam-se, os caminhos cruzam-se. Os autores 

privilegiam assim o espaço e o tempo. 

Ao contrário do mapa rizomático, o mapa arborescente é um mapa que apenas segue 

caminhos pré-estabelecidos, sem qualquer hipótese de subversão ou transgressão. Os 

caminhos arborescentes são estruturados de uma forma segmentada, hierárquica. 

 

Como referido anteriormente, os autores estabelecem uma relação constante entre estes 

princípios tradutores de uma noção de pluralidade do conceito de Rizoma e a sua tradução 

na construção de uma estrutura de linguagem, quer esta se refira à palavra escrita ou à 

palavra falada; a este propósito dão os exemplos:  

 

As palavras de Joyce, precisamente ditas «de raízes múltiplas», não 
quebram efectivamente a unidade linear da palavra, ou então da 
língua, senão ao admitir uma unidade cíclica da frase, do texto ou 
do saber. Os aforismos de Nietzsche não quebram a unidade linear 
do saber senão ao apontar para a unidade cíclica do eterno retorno, 
presente como um não sabido no pensamento.         (Idem: 24) 

 

À semelhança da palavra escrita em Joyce, a visualização de Reflexo da Sombra não tem 

caminhos pré-definidos de leitura, constrói-se enquanto bloco de sensações onde não existem 

raízes centrais: ou seja, onde como em Joyce não há proposições ou afirmações mais 

fundamentais que outras. Ao ser uma instalação interactiva cuja construção é completada 

pelo espectador/leitor refazem-se continuamente múltiplos e diferenciados 

agenciamentos que quebram, efectivamente, a unidade linear. Os princípios enumerados 

anteriormente formam a construção de um mapeamento aleatório que se reconstrói, a 

cada momento, sobre infinitas linhas de fuga. Reflexo da Sombra é feito de conexões, de 

entradas e saídas múltiplas construtoras de modificações constantes quer na imagem, quer 

no tempo e no espaço. Tantas quantas as que o espectador/leitor quiser.  

Não há sequer sítio ideal dentro da sala de projecção para a visualização de Reflexo da 

Sombra. O espectador/leitor poderá entrar e sair da sala, assim como deslocar-se dentro 

da mesma, nas direções que quiser, durante o tempo que quiser: interromper e voltar a 

entrar por este mapa de entradas múltiplas as vezes que quiser. 
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Söke Dinkla, no ensaio Virtual Narrations. From de Crisis of storytelling to new narration as a 

mental potentiality, refere o conceito de Rizoma, assim como os princípios enumerados, 

descritos por Deleuze e Guattari, como a metáfora ideal para o entendimento de uma 

estratégia de construção de um novo tipo de narrativa estética. Segundo a autora, este 

conceito vem traduzir, contextualizar e ajudar na análise de uma série de percepções que 

até então eram apenas empíricas:  

 

O Rizoma apresenta-se enquanto metáfora ideal na tradução de uma 
estratégia de construção de uma narrativa estética. Embora já 
presente em Joyce, esta metáfora só atinge a sua verdadeira 
dimensão estética com o surgimento do computador.  

(Dinkla, 2004:3)2 
 

Através da evolução da interacção entre o homem e o computador e a construção da 

narrativa de Joyce, Dinkla recorre ao conceito de Rizoma para estabelecer uma série de 

apreciações. Segundo a autora, o Rizoma só passa a ser entendido enquanto forma 

intrínseca na construção de estrutura estética a partir do momento em que a Internet e a 

hipótese de escolha multicombinatória do hipertexto passam a fazer parte das nossas vidas:  

 

Embora Joyce já tivesse desenvolvido algumas das categorias 
estéticas centrais para envolver o leitor nos seus textos, o processo 
de construção literário mostrou-se limitado para a tradução da sua 
verdadeira complexidade e dimensão estética. Esta tradução em 
pleno só veio a concretizar-se através da criação do computador, 
um meio no qual a interação mental se funde com a acção física do 
seu utilizador/leitor. O computador enquanto máquina de comunicação 
foi, finalmente, capaz de cumprir o anseio de tornar a experiência 
estética num processo activo e, ao mesmo tempo, transformá-lo 
num diálogo físico. 

(Dinkla, 2004:3)3 
 

 

2 Tradução própria de: «Thus the rhizome offers the ideal metaphor for narrative strategy that was already laid out in 
Joyce, but which first experienced its aesthetic realization with the advent of the computer. » (Dinkla, 2004:3) 
3 Tradução própria de: «Although Joyce already developed some of the central aesthetic categories for involving the 
reader, these were unable to unfold their full aesthetic impact within the confines of the medium of literature. This 
became possible with the computer, a medium in which mental interaction is coupled inseparably with a physical 
re/activity. The computer as “communication machine” at last fulfilled the longing to make aesthetic experience into an 
active process and at the same time to transform it into a physical dialogue» (Dinkla, 2004:3) 
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Embora Deleuze e Guattari nunca tenham referido a Internet em nenhum dos seus 

textos (até porque a internet só viria a ser democratizada com o surgimento da world wide 

web em 1992), há vários autores que, como Dinkla, fazem esta associação directa entre 

Internet, hiper-texto e Rizoma. O hipertexto e a Internet não se apresentam, no meu 

entender, enquanto elementos assignificantes, ou sequer como estruturas rizomáticas. 

Quer na forma como se apresenta o hipertexto, quer nas bases que estabelecem a 

arquitectura de informação, per si, da internet, não existem estratégias de construção que 

possibilitem ultrapassar o UM enquanto unidade segmentarizada. Pelo contrário, um 

elemento que se constituí sob a forma de hipertexto aquilo que faz é ligar-nos a um 

outro elemento de hipertexto e assim sucessivamente, dando-nos de facto informações 

complementares e paralelas mas nunca, na realidade, assignificantes. Não há fusões ou 

transformações nem no hipertexto nem na estrutura de hierarquização de informação 

da Internet. Existem conexões, efectivamente, mas não deixam de ser um trilhar, ainda 

que ritmado, de caminhos pré-definidos. 

 

O Rizoma terá que ser reconhecido como uma nova estrutura de conhecimento sem 

estrutura estável que o defina, e embora a interacção seja uma ferramenta na construção 

do conhecimento rizomático, não pode ser entendida como premissa per si da sua 

construção intrínseca. É preciso fazer uma leitura, também ela rizomática, interpenetrativa 

dos seis princípios que os autores enumeram (e não apenas de um) para a construção do 

pensamento e conhecimento rizomático,  para que se consiga um verdadeiro 

entendimento do conceito proposto pelos autores. 

 

Para a construção de Reflexo da Sombra interessam, assim, outras perspectivas paralelas que 

Dinkla desenvolve no texto acima referido, como é o caso de a autora considerar que esta 

nova forma de apreender o conhecimento desencadeada através de construções 

rizomáticas provocadoras de desterritorializações, fusões e osmoses de conceitos e signos 

sinergéticos, fomentará o desenvolvimento de novas premissas artísticas:  

 

 

O facto de os artistas não se mostrarem interessados na 
representação da realidade, mas pelo contrário, na sua criação, 
motivou o desenvolvimento, a partir dos anos 80, de novas 
premissas estéticas desenvolvidas através de uma técnica de 
construção de uma narrativa hipertextual. Este novo tipo de narrativa 
conseguiu traduzir uma dimensão na representação da realidade, 
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que não se estrutura através de um eixo fixo, mas antes se 
movimenta continuamente, construindo-se através de uma série de 
linhas que abrem e se mutam perpetuamente no espaço.  

(Dinkla, 2004:11)4 
 

Desta forma Dinkla contextualiza no seio da arte contemporânea aquilo que Deleuze 

e Guattari enunciam como o 5.º e 6.º princípios de cartografia e decalcomania. No 

fundo o que a autora propõe é a criação de um novo tipo de narrativa que 

descontextualize a realidade transformando-a em multiplicidade enquanto adjectivo, 

recriando-a, fazendo-a nascer. 

 

Uma outra forma de interpretação do conceito de Rizoma é apresentada por Carlos 

Caires no ensaio Da narrativa Fílmica interactiva. Carrossel e Transparências: dois projectos 

experimentais (Caires, 2007). O autor evoca o conceito de Rizoma enquanto ferramenta de 

desconstrução a ser utilizada pelo espectador/leitor de uma obra interactiva. Caires faz 

uma fusão entre os tês níveis de descrição da narrativa enunciados por Barthes (Barthes, 

1966): o nível das funções; o nível das acções; e o nível do discurso e as noções de Eco 

expostas em A Obra Aberta:  

 

Mas para Roland Barthes, a narrativa vai muito além de uma 
simples análise das componentes estruturantes do texto (…) A 
narrativa está aí, é como a própria vida, está presente em todos os 
tempos, em todos os lugares desde o início da humanidade. Hoje 
em dia a análise está focada sobre o estudo de recepção da narrativa. 
Os papéis do leitor e do espectador são preponderantes para um 
estudo completo do conceito (de narrativa). Umberto Eco será um 
dos impulsionadores desta perspectiva.           (Caires, 2007: 73) 

 

 

Caires parece referir-se ao Rizoma enquanto conceito de não-linearidade que mais traduz 

este “jogo” contemporâneo da multiplicidade enquanto adjectivo, mas a sua interpretação 

passa por considerar que um Rizoma pode repetir-se por segmentos através de um 

movimento circular e por isso mesmo não se chegar a dar uma osmose directa entre os 

vários segmentos lineares. Caires parece aqui desmultiplicar os 1.º e 2º: Princípios de 

4 Tradução própria de: «The hypertextual storytelling technique that has been widespread since the 1980s is motivated 
primarily by the fact that the artists are not interested in representing reality, but rather in generating reality. The new 
dimensions of the real that emerge thereby are not fixed but in motion and can continually change their constellations. 
A space ripe with possibilities opens up a space for playing with potential, with virtual narrations.» (Dinkla, 2004:11) 
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conexão e heterogeneidade referidos por Deleuze e Guattari na descrição do Rizoma. O 

Um enquanto elemento Heterogéneo, segundo parece fazer crer Caires, é por si só um 

elemento múltiplo. Em 1988 Deleuze referiu, numa entrevista dada a Claire Parnet, que a 

Filosofia se ocupa do UM, do Ser, que a Filosofia se ocupa da singularidade e que a 

multiplicidade nada mais é senão um conjunto de singularidades (Deleuze, 1998:2’31’’). 

Segundo Deleuze. uma imagem, por exemplo, nunca é una, pelo contrário será sempre 

múltipla. Caires refere que a repetição de elementos ou segmentos pode ser utilizada na 

construção de uma estrutura rizomática:  

 

Esta repetição evoca a ideia de retorno, de laço ou de ciclo. A ideia 
é podermos voltar ao mesmo ponto por onde já passamos antes. 
Pode ser um retorno sobre si próprio, isto é, um momento que não 
avança e que se repete – recapitulação da mesma instância (…) Ou 
ainda, um momento por onde já passámos, depois de conhecer 
outras instâncias.               (Caires, 2007:74) 

 

Em Reflexo da Sombra a repetição é utilizada como premissa de construção do objeto 

audiovisual, no entanto, cada um dos segmentos que a compõem forma um UM 

heterógeno não através da multiplicidade que o encerra, mas através da multiplicidade 

dada através dos diferentes segmentos temporais que compõem cada uma das unidades 

montadas. Assim, cada uma destas unidades heterógenas resultará num plano construído 

através de uma unidade temporal diferente da outra. A imagem é formada por três destes 

planos. Estes três planos que formam uma só imagem em movimento têm dimensões 

distintas e estão sobrepostos sob coordenadas espaciais diferentes. Esta sobreposição dos 

três planos entre si tenta a formação de uma imagem una, fazendo, assim, com que cada 

plano (enquanto unidade) perca a relação visual com o UM enquanto objeto perdendo, 

deste modo, a sua relação com a interpretação de Caires. Em suma, em Reflexo da Sombra 

cada um dos planos isolados perde o seu significado enquanto unidade autónoma 

(segundo Caires por si só, múltipla), passando a fazer parte integrante de uma 

multiplicidade que é formada através da repetição, multiplicação e sobreposição.  

 

 

Em Repeating the Rhizome, Alice van der Klei (Klei, 2002) vem corroborar esta noção de 

heterogeneidade do elemento múltiplo de um Rizoma. Referindo-se ao ensaio Différence et 

Répétition escrito por Deleuze em 1968, assinala que quando este autor se refere à 

repetição refere-se simultaneamente à diferença: 
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No ensaio Différence et répétition Deleuze diz-nos que através da 
repetição surge, não só a diferença mas também a memória. É 
como se pusesse a questão sobre o que de essencial retenho das 
minhas leituras, e como as intra-ligações dessas mesmas leituras me 
fazem reconhecer ou eliminar o que é realmente importante nelas. 

(Klei, 2002:51)5  
  

 

É esta transformação através, quer da repetição quer de rupturas ‘assignificantes’, que 

traduz este conceito numa hipótese de estrutura livre para a produção de conhecimento. 

Um sistema complexo de vários links onde não existam pontos mas antes linhas de 

conexão constantes, um sistema de sobreposição, repetição e consequentemente mutação 

de “devires” e significados enquanto premissas estéticas para a construção colectiva de 

uma hipótese de construção não linear num objeto audiovisual interactivo.   

Assim é construído Reflexo da Sombra; um objeto que utiliza também a repetição 

enquanto premissa de construção para transformar o sentido da imagem e do som; que 

através do mesmo conceito de repetição recusa um ponto inicial de leitura; um objeto 

que intenta traduzir-nos enquanto seres múltiplos capazes de interiorizar e entender 

vários agenciamentos em simultâneo sem os transformar em vazio ou abstracto. Um 

objeto que nos faça mergulhar numa hipótese de deambulação poética da imagem, com 

significados e devires próprios. 

 

  

5 Tradução própria de: «Another Deleuzian text is Difference and Repetition, where we see that with repetition comes 
difference, and also remembrance. It´s a question of what I remember from my readings, and how the readings-links 
make me recognize or snip out only the essential.» (Klei, 2002:51)  
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III – Terri tor ia l ização  e Desterr i tor ia l ização  como agentes activos no sistema de 

construção do pensamento rizomático. 

 

 

Os conceitos de Territorialização e Desterritorialização pré-definidos na construção processual 

da produção de sentido e conhecimento surgem também em Gilles Deleuze e Féliz 

Guattari aplicados ao campo filosófico, na já referida obra Mil Planaltos - Capitalismo e 

Esquizofrenia 2 (2004).  

A reflexão de que, num sistema rizomático de produção de sentido ou conhecimento, 

possa haver o reconhecimento de que uma leitura subjectiva nunca poderá partir de um 

sistema hierarquizado e segmentado, já aqui foi exposta. O Rizoma funcionará, deste 

modo, por mutação por encontro, através de «um processo imanente que reverte o modelo e  

esboça um mapa». (Deleuze e Guattari, 2004: 48). Este mapa de múltiplos caminhos, ou 

de leitura alternativa, só poderá ser traçado se houver Desterritorialização de conceitos. Para 

se desterritorializar um conceito pressupõe-se que anteriormente se tenha conseguido 

contextualizá-lo num determinado território. O processo de Desterritorialização pressupõe, 

assim, o entendimento prévio dos agenciamentos da construção rizomática. Deste modo, 

a Territorialização segundo estes autores poderá ser feita entre dois planos que se cruzam 

continuamente: o plano dos sentidos construído pela formação territorial alcançada 

através de uma específica interacção social puramente maquínica e irracional; e um 

segundo plano dos sentidos em que cada um desses indivíduos consegue alcançar uma 

espécie de elevação racional, manifestada através de uma linguagem de tradução de signos 

partilháveis, onde há aparência de que o plano territorial abandona o plano individual 

através da expressão. (Idem, 2004: 645), 

Os autores dizem-nos, assim, que o modo de conseguir que o território seja 

desterritorializado passará sempre pela deslocação, deslizamento e conexão constante 

entre um agenciamento ligado ao conteúdo e um agenciamento ligado à expressão: uma 

dança contínua entre Territorialização, Desterritorialização e Reterritorialização. A 

Desterritorialização é definida pela «operação da linha de fuga» (Idem, 2004: 48), um 

movimento concentrado num ponto de charneira que consegue abandonar o território. O 

impulso desencadeador deste movimento recusa a reterritorialização e, do meu ponto de 

vista, esta será a principal linha de fuga estruturante na reflexão da construção de uma 

estrutura não linear constante do processo artístico da construção de um objeto.  
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A identificação, por signo e expressão, produzida por um espectador/leitor em relação a 

uma imagem ou um conjunto de imagens em movimento ligadas também através de um 

fluxo sonoro, será sempre, num primeiro plano feita através da Territorialização; este 

espectador/leitor traz consigo um conjunto ditado de traduções de signos, construído, 

nomeadamente, por meio de uma imposta estrutura arbórea do conhecimento. Aquilo 

que possivelmente o fará desterritorializar-se é a exigência de uma reação — de uma 

acção. Desta forma, o objeto artístico conduzirá o espectador/leitor a agir, abandonando 

processos de identificação imediata. Dar-se-á assim uma Desterritorialização entre conteúdo 

e expressão produtora de um processo mutante e sinergético, o qual se regenera contínua 

e infinitamente, anulando uma compreensão unívoca e segmentada. 

Um indivíduo que faz parte integrante de um objeto artístico exposto, ou seja, que é 

chamado a tornar-se agente participativo na construção deste mesmo objeto, tornar-se-á 

parte da Desterritorialização operada, não só por ele mesmo, mas também pelo objeto 

artístico exposto, o qual encontrará na identidade do próprio indivíduo a linha de fuga 

que o reconstruirá (a si objeto artístico) continuamente.  

Ao contrário do carácter sequencial obtido através da montagem de uma obra 

cinematográfica, por exemplo, Reflexo da Sombra é construído por meio da intervenção 

na grelha fixa da imagem-movimento editada num mesmo plano, determinando que a 

um mesmo elemento heterogéneo possa ser associado outro, e fazendo com que a 

leitura do objecto possa ser feita através de várias direcções dadas em simultâneo, 

elevando, deste modo, exponencialmente as significações de sentido. Assim, a edição e 

montagem de um objeto audiovisual, temas que não serão aprofundados nesta 

dissertação, poderão também funcionar como premissas de construção para a subversão 

de enquadramentos provocadores de processos de Desterritorialização de territórios, 

originando uma determinada acção.  

 

Assim, em Reflexo da Sombra a Desterritorialização no conceito de Rizoma será plasticamente 

tentada através da conexão obtida das relações entre as imagens, gerando cruzamentos, 

invertendo ou transgredindo, subtraindo, repetindo ou multiplicando, deslocando o 

sentido do referente da imagem captada. Desterritorializando o seu sentido original. A 

imagem movimento Una construída através de três planos entre si, fará, assim, com que 

cada plano (enquanto unidade) perca a relação visual com o UM enquanto objecto, 

enquanto referente de uma realidade natural. Cada um dos planos isolados perderá, deste 

modo, o seu significado, a sua Territorialização enquanto unidade autónoma, passando a 
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fazer parte integrante de uma multiplicidade formada através da repetição, multiplicação e 

sobreposição. Conforme exemplo de interacção dado na página 10 desta dissertação, ou 

do exemplo do filme em anexo (final_interaccao2amb.mov), o facto de ser uma instalação 

interactiva cujos componentes de montagem audiovisual final são produzidos, através de 

uma base de dados construída aleatoriamente, exponenciará as possibilidades 

combinatórias visionadas, originando um maior número de fluxos entre territórios e 

conceitos a desterritorializar.  

 

Reflexo da Sombra ambiciona que o espectador experimente uma espécie de perplexidade 

visual que o ‘desterritorialize’ do referente captado e o conduza numa espécie de 

deambulação poética do sentido da imagem explorada, e que tal aconteça de uma forma 

livre e em constante construção (Dinkla, 2004).  

Deste modo, um sistema rizomático onde permanentemente se deslocam e deslizam, 

entre si, territórios pré-definidos, ou onde, por antítese se intenta a mutação e se 

desterritorializa o pré-definido, pressupõe sempre uma acção. A interpretação é 

traduzida pela composição sinergética de conexões entre extensões ou planaltos 

heterogéneos, multiplicidades entre singularidades, injecções de rupturas 

‘assignificantes’, bifurcações e fusões; em suma, osmoses complexas, consistentes. Mas 

deverá esta acção estar directamente relacionada com os novos sistemas de interacção 

programáticos? Uma construção colectiva de um objecto artístico poderá existir sem 

que exista uma acção directa de accionamento de um determinado mecanismo por parte 

do expectador da obra? 

Jacques Ranciére, em O Espectador Emancipado (Ranciére, 2010), diz-nos o seguinte sobre o 

espectador e as suas formas de interpretação e acção:  

 

Mesmo que o dramaturgo ou o realizador não saibam o que querem 
que o espectador faça, há pelo menos uma coisa que sabem: sabem 
que o espectador deve fazer uma coisa, transpor o abismo que 
separa a actividade da passividade. (…) O espectador também age, 
como o aluno ou o cientista. Observa, selecciona, compara, 
interpreta. Liga o que vê com muitas outras coisas que viu noutros 
espaços cénicos e noutro género de lugares. Compõe o seu próprio 
poema com os elementos do poema que tem à sua frente.  

(Ranciére, 2010:22) 
 

Jacques Ranciére analisa, assim, a relação do espectador com a arte e os sentidos que ela 

produz sobre a relação que estabelecemos com as imagens produzidas pelos objectos 
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artísticos. Ranciére parece sugerir que o que é interessante não é a leitura territorializante 

da imagem, mas a transformação, por parte do espectador, das grelhas perceptivas que a 

formam. Deste modo, Ranciére defende que o «espectador tem capacidade para gerir as 

imagens produzidas, criando um regime que resista à dispersão, à neutralização, ou à 

composição» (Ranciére, 2010: 28), reiterando que a análise que lhe interessa ser feita é a 

do potencial especulativo das imagens, o modo como podemos relacioná-las, 

distinguindo, nelas e através delas, o referente do qual partem. O autor defende que: 

 

«O artista (...) quer somente produzir uma forma de consciência, 
uma intensidade de sentimento, uma energia para a acção. Mas 
continua a supor que o que será percebido, sentido, compreendido 
é aquilo que ele próprio colocou na sua dramaturgia ou na sua 
performance.»           (Ranciére, 2010:24) 
 

A construção de uma peça audiovisual interactiva como Reflexo da Sombra não 

pressupõe a suposição do que será percebido ou compreendido através da 

Desterritorialização dos referentes. Quer através da interacção programada através da 

aleatoriedade e acionada pelo espectador/leitor; quer através da transformação da 

grelha fixa perceptiva que forma o referente captado, o espectador constrói o sentido 

da peça. A palavra de ordem de Reflexo da Sombra é Desterritorializar mas sem sentido 

imposto, sem eixo fixo desterritorializador. 

 

Pedro Diniz Reis é um artista que utiliza na construção da narrativa audiovisual das suas 

peças a constante Desterritorialização de conceitos no sentido anteriormente analisado. 

Utiliza-o das duas maneiras: ou seja, ora utiliza dispositivos que desencadeiam uma ação 

por parte do espectador leitor das suas obras, ora utiliza unicamente a montagem 

audiovisual como premissa de Desterritorialização dos conceitos, fazendo aqui a ligação à 

citação de Jacques Ranciére. 

As suas obras resultam  de um processo laborioso em que o criterioso domínio e a 

experimentação das ferramentas de edição de imagem e som se aliam a um rigor formal e 

obsessivo que descontextualiza signos e expressões: forma e conteúdo. 

As suas obras caracterizam-se pela utilização de signos em processos de composição 

visual e sonora,  os quais aplicam determinadas regras de combinação e sequenciação dos 

elementos gerando automaticamente resultados que escapam à subjectividade do Artista. 

(segundo o próprio em entrevista gravada por fonte própria no dia 14 de Março de 2013).  
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Para o desenvolvimento da peça Reflexo da Sombra, a análise feita às obras de Pedro Diniz 

Reis incidiu sobre as questões metodológicas de construção utilizadas pelo autor. 

Interessou desconstruir o(s) método (s) com que Pedro Diniz Reis intervém na imagem e 

no som através da repetição, Desterritorialização e multiplicação de elementos audiovisuais, 

produzida de uma forma sistemática ou aleatória, transformando-os (à imagem e ao som) 

numa outra coisa a que chama (2013:32’35’’) 3d real (escultura visual e sonora); interessou 

perceber a forma como o autor constrói, através de um conjunto de articulações 

audiovisuais, um jogo de tempo e espaço tridimensional com o espectador. 

Alphabet (Portuguese) (2005-2207) é um dos doze vídeos resultantes de uma prolongada 

pesquisa sobre a linguagem e, concretamente, sobre doze alfabetos, da qual a primeira 

apresentação (a versão inglesa) data de 2005. Conceptualmente o que me interessa para a 

construção de Reflexo da Sombra nesta peça é o facto de esta instalação vídeo se apresentar  

como um processo de desconstrução do valor intrínseco do significado de cada letra (para 

um sistema que sabemos antecipadamente de 26 letras), accionando-se todo o 

desenvolvimento de um programa que visa a abstracção (privação do significado 

primordial do que se pré-concebe ser uma correspondência entre signo/ letra e função) e 

a saturação das possibilidades combinatórias (visuais e fonéticas) que lhe conferem um 

enquadramento (melódico, gráfico e rítmico) completamente desajustado dos códigos de 

entendimento que, instintiva mas infrutiferamente, tentamos aplicar.  

Pedro Diniz Reis diz sobre esta obra:  

 

Passei algum tempo a tentar perceber qual o referente ideal para que 
o espectador se abstraísse dele e se focasse apenas no som e nas 
constelações visuais. Fiz uma experiência com uma lista de nomes, 
mas percebi que as pessoas iam estar à procura de um significado, 
por exemplo, que aparecesse o seu nome. E não era isso que me 
interessava. Interessava-me, ao abordar a linguagem, esvaziar-lhe o 
sentido, transformando os signos linguísticos em padrões 
originadores de um registo de poesia visual.     (2013:15’35’’) 

 
 

Tal como a Diniz Reis, interessa para a construção e Reflexo da Sombra a 

desconceptualização e consequente desconstrução do símbolo, da imagem e do som, 

as quais têm por objectivo o descentramento por parte do espectador/leitor, 

conduzindo-o a uma reconfiguração e consequente Desterritorialização de sentido, que 

formam a poesia visual.  
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Fig. 6: Frames de Breaking the beat, e The buzzing, 2013,retirados de filme ensaio Do Reflexo da Sombra Fonte própria 

 

 

Tanto Alphabet (Portuguese) como The buzzing (2006-2009) ou Breaking the beat (2007-

2008) são obras construídas, tanto do ponto de vista conceptual como plástico, através 

da repetição, Desterritorialização e multiplicidade de símbolos, imagens e sons, 

conduzindo o expectador num jogo de tempo e de espaço que o faz (a ele expectador) 

sentir-se fora, ou ao lado, de qualquer subordinação a um centro fixo e unívoco de 

percepção audiovisual. Pedro Diniz Reis faz-nos descentrar do sentido conduzindo-nos 

a uma deambulação poética. 

 

Outro Artista cuja análise da obra apresentada em 2013 em Serralves se tornou muito 

importante para a construção de Reflexo da Sombra é Alexandre Estrela. 

Na obra de Alexandre Estrela é constante a Desterritorialização de conceitos obtida através 

da manipulação da percepção do espectador. O autor manipula a percepção do 

espectador quer através da montagem e edição das suas obras quer através da concepção 

dos dispositivos onde são projectadas as suas obras. Embora Alexandre Estrela não 

utilize bases de programação na concepção das suas obras que desencadeiem um 

interação directa entre espectador/leitor e obra projectada, o autor recorre a processos 

combinatórios complexos de edição e montagem da imagem que originam elementos 

assignificantes capazes de desterritorializar o espectador.  

 

É o caso da peça Um homem entre quatro paredes (Fig. 7). Alexandre Estrela manipula  o 

detalhe da imagem de uma tatuagem de cinco pontos inscritos nas costas de uma mão 

relacionando-a com as dimensões da sala e com as dimensões de escala do corpo do 

próprio espectador/leitor da obra. A montagem da imagem tatuada é construída através 

da aproximação e do afastamento ritmados, transformando-a numa forma sincopada, 

criando, desta forma, uma série de linhas de fuga no espaço interno da imagem que 
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recriam uma aparente expansão do espaço projectado.  A par da sincronização da imagem 

com uma faixa sonora desconcertante, a deslocação do espectador/leitor no espaço 

confinado onde a obra é projectada transporta-o para uma total Desterritorialização de 

conceitos pré-definidos sobre o que observa.  

 

 

 
             Fig. 7: Um homem entre quatro paredes, Serralves, 2013, Fonte própria 

 

 

Como já aqui foi referido, a par da edição/montagem, a escolha de dispositivos onde as 

suas obras são projectadas torna-se vital na obra do autor. Dá-se como exemplo a peça 

Antípodas (2011) representada na Fig. 8, onde duas imagens, apresentadas em sequência, 

de dois fenómenos naturais diferentes, são projectadas numa tela suspensa segura por 

dois cilindros que se articulam fazendo a tela girar numa rotação vertical. Esta rotação 

permite ao observador uma leitura simultânea dos dois fenómenos naturais captados. É, 

então, neste intervalo entre imagem e dispositivo onde é projectada, que o autor consegue 

conduzir o espectador da peça a uma Desterritorialização e consequente deslizamento de 

agenciamentos que o transportarão a uma leitura poética da imagem/movimento 

mostrada. Segundo Estrela «(...) dispositivo e o ecrã passam a ser vistos do exterior, 

tornando-se equivalentes na perspectiva do observador. O sujeito cria uma imagem mental de 

todo o aparato.» (Burmester, 2013:226) 
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Fig. 8: Antípodas, Serralves, 2013, Fonte própria 

 

 

Acerca destas premissas de construção das obras de Alexandre Estrela, Ricardo Matos 

Cabo escreve no catálogo da exposição Meio concreto de Serralves (2013): 

 

Mas, se nestas e noutras peças Estrela parte de um trabalho sobre a 
duração e a interrupção do fluxo das imagens, as suas peças de 
instalação exploram o intervalo e os espaços entre as coisas através 
de uma intervenção nos processos de registo, reprodução e  
recepção. Nomeadamente através de transferências materiais e 
simbólicas entre as componentes dos dispositivos que utiliza: entre 
os suportes, os formatos, o espaço da projecção e os ecrãs. 

(Burmester, 2013:203) 
 

A forma como Estrela consegue, nas suas obras, um cruzamento entre imagem e som, e 

fundamentalmente como constrói as suas peças através da manipulação e intervenção da 

grelha fixa da imagem em movimento inspirou a construção de Reflexo da Sombra.  

A escolha de dispositivos foi também importante no processo de construção desta peça, 

na medida em que, foi primeiramente pensado para ser projectada em tríptico. No 

decorrer  do processo de desenvolvimento de Reflexo da Sombra, a imagem acabou por se 

ir construindo em tríptico mas sobre ela própria, no sentido em que os três planos 

convergem para um único plano no mesmo ecrã.  

Alexandre Estrela consegue articular em simultâneo várias informações audiovisuais 
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fazendo resultar nas suas obras uma carga sinestésica, quer através da obra em si quer 

através do dispositivo que escolhe para a projectar, operando num espectador/leitor uma 

distorção de percepção da obra visionada. É esta operação que gera cruzamentos entre 

devires, invertendo ou transgredindo, subtraindo, repetindo ou multiplicando, conseguindo, 

assim, o deslocamento do sentido real da imagem captada, desterritorializando-a.  

 

 

 
Fig. 9: Still retirado do filme ensaio Do Reflexo da Sombra, 2013, Fonte própria 
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Fig. 10: Projecção (ambiente 2) de Reflexo da Sombra, 2013, Palácio de Santa Catarina, Fonte própria 
 

 

 

Conclusão 

 

Um Rizoma não tem principio nem fim, começa no meio. Reflexo da Sombra é um objecto 

descentrado que torna possível o cruzamento de diversos agenciamentos ou dimensões. Esta 

instalação audiovisual interactiva não dará a conhecer um sentido correcto da imagem/ 

movimento projectada. Não ditará rupturas marcadas e significantes; pelo contrário, 

recusará um ponto onde se possa começar a leitura da imagem/movimento. Tal como 

num Rizoma, a leitura da imagem movimento de Reflexo da Sombra, que se apresente 

bloqueada, partida ou interrompida, através da intervenção directa na grelha que forma 

essa mesma imagem, deverá ser retomada através das conexões desses mesmos bloqueios 

e interrupções. Em Reflexo da Sombra não existem senão linhas de fuga. 

A estrutura não linear construída estabelecerá uma série de relações entre as imagens, 

gerando cruzamentos aleatórios, invertendo ou transgredindo, multiplicando, repetindo 

ou subtraindo, deslocando o sentido real da imagem captada. O uso dos princípios 

rizomáticos enquanto ferramentas de construção da imagem em movimento traduzir-se-á 

numa composição dinâmica da percepção do espaço e do tempo.  

Ao confrontar os três vídeos sobre a mesma realidade (repetição sobre a interpretação de 

Klei), produz-se uma nova imagem, um quarto vídeo que transgride um sentido unívoco. 
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Este quarto vídeo procura desconstruir uma suposta objectividade, problematizando a 

estrutura arbórea do conhecimento, que a par do desencadeamento por parte do 

espectador/leitor de elementos assignificantes programados e inscritos aleatoriamente 

numa base de dados, transforma Reflexo da Sombra numa peça promotora de cruzamentos, 

deslizamentos e fuões entre dimensões, eficazes no processo de indução para a 

Desterritorialização dos referentes captados. 

 

Deste modo, o descentramento e a deslocação do sentido real das imagens em 

movimento sobrepostas tentará conferir uma emancipação do conjunto das três imagem 

transformadas numa única imagem, pretendendo atribuir-lhe o seu próprio potencial 

estético numa nova realidade (Dinka, Caires, Klei , Diniz Reis e Estrela). 

 

Assim, no capítulo I foram investigadas as possibilidades de tradução das premissas de 

construção de uma peça audiovisual interactiva, como a conexão, heterogeneidade, 

multiplicidade, articulação, Territorialização e Desterritorialização, na criação do conceito 

Rizoma de forma a conceberem-se enquanto premissas e metodologias plásticas 

construtoras de Reflexo da Sombra.  

 

No capítulo II foi estudada e interpretada a confrontação entre o sistema clássico de 

estruturação do conhecimento designado como arbóreo e o conceito Rizoma conforme 

enunciado por Deleuze e Guattari, (2004). Pela análise aos princípios enumerados 

pelos autores citados e caracterizadores do conceito Rizoma foi construída uma 

reflexão sinergética entre as premissas metodologias plásticas que originaram Reflexo da 

Sombra e a sua articulação com os ensaios de Söke Dinkla (2004), Carlos Aires (2007) e 

Alice Van der kley (2002) 

 

No capítulo III foram aprofundados os conceitos de Territorialização e Desterritorialização, 

testado e verificado o seu papel enquanto agentes activos na construção de um objecto 

rizomático. Através da análise das obras artísticas de Pedro Diniz Reis e Alexandre 

Estrela foi estudada a confrontação plástica possível entre a teorização dos conceitos já 

referidos e a construção de Reflexo da Sombra. 
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Em suma, o que mais interessou estudar na presente dissertação foi a pertinente dialéctica 

sobre as hipóteses de metodologias processuais na construção de um objecto artístico.  

Ao propor o conceito de Rizoma como estrutura do conhecimento servindo-se da Arte 

como operador desta mesma estrutura, os autores parecem definir o Artista como o 

principal protagonista deste processo: Artista que ao absorver e assimilar o mundo o 

transforma em blocos de sensações (Deleuze e Guattari, 1992), o faz em processo de devir, 

descobrindo os múltiplos no eu, os deslizamentos entre códigos, as mutações entre 

signos, os fenómenos que pertencem ao mundo dos sentidos, dos afectos e da percepção 

pura. Ao desenraizarmo-nos das referências puramente racionais romperemos com as 

coordenadas fixas e unas da estrutura arborescente que nos molda, transformaremos as 

linhas do conhecimento em linhas de formação múltiplas, que transbordam de umas para 

as outras, que se interceptam em simbiose. O conhecimento deixará de ser estruturado 

sobre uma lógica de dicotomia; e por oposição à ordem arborescente, o conceito de 

estruturação de pensamento e conhecimento rizomático propõe uma sucessão de 

conexões múltiplas e heterogéneas nunca relacionadas através de um eixo ou estrutura 

central. O conceito de Rizoma apresentado pelos autores poderá, deste modo, ser 

considerado como uma nova experiência do pensamento e conhecimento, que deixa de 

ser experienciada através da racionalidade do Homem passando a ser experienciada 

através de uma conexão rizomática com o mundo. 

 

Esta nova proposta para a estruturação do conhecimento poderá ser traduzida de 

diversos modos na construção do diálogo criativo. Se é certo que desta investigação 

surgiu Reflexo da Sombra, também poderá dizer-se que se se tiver presente esta nova 

estruturação do conhecimento ao desenvolver um enunciado para o desenvolvimento de 

um projecto em sala de aula, as hipóteses de resposta criativa se apresentarão com 

diferenças substanciais de forma e de conteúdo entre elas.  

  

Ao contrário da disciplina do Design onde existem regras, grelhas e metodologias 

específicas para a construção de um objeto, a Arte será a melhor disciplina onde se 

poderão testar e experimentar novas formas de produzir conhecimento, aplicando-as 

consequentemente a outras áreas. A arte é a criação de blocos de sensações como lugares de 

encarnação, de incorporação do acontecimento. (Deleuze e Guattari, 1992). O 

pensamento artístico é o que mais inspira a ciência e o desenvolvimento humano, 

originando a construção de novas metodologias, ordens de pensamento e 
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desenvolvimento estrutural. A arte cria o infinito construindo-o através do próprio 

infinito. A arte desconstrói e reconstrói a noção clássica do conceito definidor  

remetendo-o para vivências, osmoses e sentidos que o redefinem.  

 

Reflexo da Sombra não pretende fechar o conceito de Rizoma numa forma. É apresentado 

como uma hipótese de construção de uma estrutura não linear numa peça audiovisual 

interactiva, através das suas múltiplas entradas e saídas  do conceito proposto enquanto 

Rizoma. Apresenta-se apenas como modo possível na exploração de novas formas de 

expressão e significação. Das coisas nascem coisas, do meio nasce o princípio, que se 

desloca e se transforma noutro princípio complementado com uma nova entrada, uma 

nova conexão que se desterritorializará em relação às anteriores. 
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