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 É pessoal. Vem de dentro da minha costela. Não 
tenho noção de sua dimensão, mas sei que é grande. 
Sobre minha existência, como me vejo, me projeto, me 
dobro, te dobro e nos assimilam. O Ego é projeção na su-
perfície. A consciência é superfície, o corpo. O ego pode 
ser entendido como uma projeção mental da superfície 
do corpo. Segundo Peter Gay (GAY, 1992, p.595), a dobra 
do ego é o contorcionismo para se adaptar e fragmentar 
e multiplicar. Busco a triangulação entre essas mitoses, 
o desafi o de contorcionar o chapado bidimensional que 
condiciona nossos acessos. 

 Cansada de assistir à planifi cação de horários, ima-
gens, personalidades e até planetas. A era cartesiana se 
foi, a era binária está corroendo, mas a exposição se acha-
ta na bidimensionalidade da tela, a Experiência se divide e 
multiplica na distância dos aparelhos. Não. Procuro Lugar 
de encontro no intervalo, me espelho no que sou, já fui e 
gostaria de ser. Macarronada, salada de frutas, farofa, atra-
vessamento. Microfonia imagética ou ideal. Eu sou as do-
bras para passar pelas curvas do encontro entre Paralelas 
e Transversais. Comandante é o ID projetando o pré-cons-
ciente (_________) [Reprimido] na ação do Ego (superfície). 
O Reprimido é a dobra, não é possível ver ou alcançar.
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 A série Tentativas de Dobrar o Ego (2020), que es-
tou a relatar e experimentar, tem três principais inspira-
ções que despertaram conscientemente as inquietações já 
presentes, materializando-se em Obras e multiplicando-se 
em diálogos, desdobramentos, dobraduras e referências 
posteriores. São as pioneiras: Fechar Portas e Abrir Jane-
las (estratagemas políticos para sair de si), de Tania Riviera; 
Plantação Cognitiva, de Jota Mombaça; e Gigante Dobra-
da, de Amilcar de Castro. Após a leitura desses Trabalhos 
comecei a me perguntar: se o Ego é a projeção na superfí-
cie e o acesso acontece pelo corte dentro da micropolítica 
de ativação, comercializando a existência e a criação de 
Diferença, talvez nem todes sejamos corte, ou a mão de 
Caminhando (Ligya Clark), ou o lado externo que compõe 
a obra, ou o perfi l inexistente, ou a Diferença. Talvez seja-
mos a tridimensionalidade não encontrada de perfi s. Seria 
nosso Ego, assim como a Gigante Dobrada, uma superfí-
cie tridimensional, uma dobradura que convida o externo 
e o interno a existirem sob a luz solar e o espaço?

Fig. 01: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. O espelhamento e a mimeti-
zação do padrão
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Percorro o vazio ou o Não-Lugar de quando dobra-
mos para nos encaixar, assimilar, adaptar, embranque-
cer. Constantemente é importante dobrar o outro para 
coexistir, como se dobra a esquina para desviar de um 
Homem. Também dobramos o contexto, as perspectivas, 
relativizações. O contorcionismo malabarista entre aces-
sibilidade e empatia, como telas que se projetam e se 
espelham, sempre o mesmo rosto, sempre a mesma Ima-
gem, não há triangulação, não há encontro de olhares. 
Mimetizamos o padrão. A mímica nesse momento é coro 
e corifeu, há apenas uma direção. O gesto tem sua fonte, 
seu alvo e seu meio.

Fig. 02 e 03: Compartilhamento de post do @mac_usp com Obra de Amilcar de Castro.
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O refl exo não é a extensão do corpo, mas a frag-
mentação que permite a multiplicação. O painel apro-
pria-se da captura e a transforma em imagem, falsean-
do o refl exo e o tempo real. Selfi e não é espelho. A 
câmera interna revolucionou os autorretratos. Mas só 
é possível ver-se no espelho ao olhar para si. Às vezes 
acontece até a sensação de atraso do olho. Já os apare-
lhos eletrônicos operam em outra velocidade, que imita 
a realidade. Aproveito a brecha do atraso e proponho o 
diálogo, uma troca de olhares, uma mímica, um gesto. 
O encontro, a curva, a dobra, o reprimido, não é pos-
sível dividir e multiplicar, essa é a materialidade do ser, 
não é possível reproduzir a transcendência da vida com 
Trabalho, por isso a necessidade humana de criar Ima-
gens. O refl exo do refl exo do refl exo, infi nito que não 
se vê, no máximo se encara como um efeito mágico de 
retratos Renascentistas. “Não vê, como também não se 
vêem, no comum, os movimentos translativo e rotatório 
deste planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés 
assentam.” (ROSA, O Espelho 1964).

A solução, artística – pois, não soluciona inicial-
mente para além da arte –, que encontrei, foi triangular 
infi nitamente, encontrar mais um, envolver outres. Do-
brar o olhar, a ponte. Quantos perfi s conseguimos car-
regar? Talvez sejam palavras muito difíceis para o que 
é sucesso no tiktok, no qual é possível baixar um vídeo 
alheio e criar um dueto como resposta aberto na rede, 
para que mais façam o mesmo. A quebra da Quarta Pa-
rede é meandro.
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Me encanta a homologia de Imagem e Idea. Penso 
que a frustração do Filósofo no Mito da Caverna é o fra-
casso do mundo físico ao não equivaler a nossas visões 
ou projeções de estar no mundo. A Idea não é uma farsa 
ou a verdade, mas uma projeção. Idea bela precisa ser 
vista, precisa equivaler. Desejar sermos belos é a certifi -
cação de se ver sendo visto. Voltar ou caber em si é do-
loroso. Não é fácil amar porque incomoda a discrepância 
entre a ilusão e o presente. Não experienciamos o corpo, 
mas as sensações dele em nós, as nossas projeções nele. 
Estamos em confl ito entre o que somos, podemos ser e 
gostaríamos de ser. A questão é que podemos ser tudo 
isso ao mesmo tempo, e de alguma forma já somos. 

Tentativa de Dobrar o EGO 1 é o primeiro registro de 
experimentações, ainda em curso, que se utiliza das proje-
ções na superfície, seja o ego dentro do aparelho psíquico 
ou a confi guração na tela que projeta a imagem. A partir 
de refl exos e projeções, ambiciono a tridimensionalidade 
da superfície pela dobra, da imagem e do ego.  Chegamos 
no Reprimido. Não há código verbal possível adiante. 

Fig. 04: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. Quantos perfi s podemos carregar? 
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Fig. 05: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. (Figura 05)
Acredito que as questões no momento são mais interessantes do que 

Fig. 06: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego1. 
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