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Resumo 
Neste artigo, analisamos a relação entre arte, ciberespaço e Amazônia na obra de Berna Reale, 

de Belém do Pará, que realiza performances consideradas chocantes e que muitas vezes 

“incomodam” parte do público. Levando em conta que a linguagem digital por vezes muda este 

diálogo entre os processos artísticos, discutimos ainda o quanto a obra da artista se insere no 

que se convencionou chamar de pós-modernidade e pós-modernismo e, também, sua 

associação a características de Marketing de Guerrilha. Por fim, analisamos ainda o quanto a 

disponibilidade de vídeos e fotos das performances terminam possibilitando uma série de 

ressginificações na compreensão da obra da paraense na contemporaneidade. 
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O trajeto entre arte e tecnologia – uma cronologia transversa 

Pinceis, tela, tintas... Esta era a combinação essencial para que uma “obra de arte”, 

principalmente visual, plástica, fosse criada, tomasse vida, desde o início da Era Moderna, com 

produções artísticas surgidas entre o final do século XIX e meados do século XX, sucedendo 

assim movimentos como o Romantismo e o Realismo. O pintor é quem a concebia e fazia com 

que aquela famosa tríade (pinceis, tela e tintas) ganhasse forma, atraindo o espectador. 

Neste sentido, as artes plásticas possuíam em seu panteão, além da Pìntura, 

representantes como a escultura e a arquitetura. Ante este panorama, encontramos as artes 

performáticas, como o Teatro e a Música, tidas como mais “libertadoras” até mesmo por 
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entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) da Estácio FAP. Email: thiago.ibp@hotmail.com 
3 Orientador e co-autor do trabalho. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) e Mestre em Ciências Sociais 

(Antropologia). Professor na Estácio FAP. Coordenador da Linha de Pesquisa “Comunicação, Cibercultura e 

Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Estácio FAP. E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com. 
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permitir o improviso e poder se renovar à cada apresentação, não ficando presas em museus e 

prédios.  

Indo além, no período contemporâneo, a arte que um dia foi restrita aos mecenas e aos 

grandes museus, já há algum tempo assumiu formas distintas, democráticas e libertou-se dos 

formatos clássicos impostos. Ganharam força e destaque as performances, ainda vistas por 

muitos como “estranhas”, que nos levam a diversos lugares e a possibilidade de inquirir sobre o 

contexto da arte. 

Cada performance exibe uma única tradução, singular às demais propostas artísticas. 

O criador deixa-se usar por completo. Artista e obra se misturam e se confundem, causando por 

consequência um sentido diferenciado para quem assiste. Para Fernando Pessoa, “A ciência 

descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são”. Com isso, as 

performances ganham notoriedade, pois são mais democráticas e permitem discussões dos mais 

variados assuntos e pontos de vista. Mais que isso: com o fortalecimento do ciberespaço, elas 

passam a serem conhecidas e replicadas mais vezes, podendo serem vistas constantemente 

quando disponíveis na Web. 

A heterogeneidade dos processos artísticos, associados à chamada “Cultura da 

Convergência” nos proporciona conhecer muito mais do conteúdo produzido por diversos 

artistas, estando estas ligadas a uma condição momento/social de uma determinada sociedade, 

trazendo consigo um significado único e diferente para cada obra.  

O processo artístico e mesmo o de consumo por parte do público passa a convergir 

para o meio tecnológico; as fotos, os vídeos, comentários ajudam para que o processo se torne 

mais democrático ou, como diria Lemos e Lévy (2000), ciberdemocrático. Estamos 

caminhando para uma nova designação de arte. A cibercultura nos mostra o quanto o processo 

pode ser alterado, porém o método tradicional de expor as obras sempre terá seu valor para 

experiência. 

Levando em conta todo este contexto, surgem ressignificações e novos artistas dentro 

do cenário artísticos contemporâneo, em especial ligadas às performances, Uma delas é Berna 

Reale, de Belém do Pará, que se divide entre a arte e, o trabalho de perita criminal, adaptando 

como conceito artístico os seus “extremos" cotidianos para o  ciberespaço tornando público 

suas performances artísticas feitas pela capital paraense e fortalecidas no ciberespaço, 

conectada ao período contemporâneo, pós-moderno. 
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O olhar através do estudo de caso e da Folksonomia 

A análise segue a partir de um estudo observatório, aplicado através de pesquisa 

explicativa baseada em dados reais sobre o assunto abordado através da compreensão do 

processo mercadológico com a Folksonomia, onde esta cria as conexões e pontes no universo 

cibervirtual, ajudando a explicar melhor a relação das pessoas com o ciberespaço e a 

comunicação apresentada neste novo cenário. 

Com a Folksonomia (AQUINO, 2007), ao utilizarmos as tags estamos classificando e 

organizando as informações, o conteúdo do passar a fazer parte de uma enciclopédia gerada 

pelos próprios usuários. Observamos isso segundo a citação a seguir:  

 
Desde que o ser humano passou a se valer da fala, até a utilização de 

equipamentos móveis com acesso à rede mundial de computadores, passando 

pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção de mídias 

audiovisuais, toda forma de comunicação tem imposto alterações nas relações 

sociais, no comportamento dos indivíduos na participação dos sujeitos-

comunicadores nos processos comunicacionais, na formatação de mensagens 

veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos necessários para o 

estabelecimento do ato comunicativo. (CARDOSO, SANTOS e VARGAS, 

2009, p. 19) 

 

Ao ouvirmos falar em Berna Reale, criamos uma “janela” ativada através do processo 

folksonômico, criando assim, um emaranhado de redes, fazendo com o que trabalho dela seja 

reconhecido e facilmente lembrado na web com a utilização de tags para marcação. O estudo 

de caso é utilizado como processo observatório e descritivo a partir dos fenômenos 

contemporâneos que cerca a arte e o consumo desta na tanto físico como cibervirtual. 

Indo além, ao observarmos o estudo de caso, notamos que 

 

como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, 

para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma 

estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, 

na administração, no trabalho social e no planejamento. Pode-se encontrar 

estudos de caso até mesmo na economia, em que a estrutura de uma 

determinada indústria, ou a economia de uma cidade ou região, pode ser 

investigada através do uso de um projeto de estudo de caso (YIN, 2001). 

 

A arte na pós-modernidade 

Para compreender a obra de Berna Reale, é necessário antes contextualizar o 

panorama do qual ela faz parte. É assim, então, que nos aproximamos das discussões sobre 
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pós-modernidade e pós-modernismo, terminologias que não são homogêneas e ainda hoje são 

utilizadas de forma confusa e mesmo conflituosa. 

Em meio a polêmicas e discussões acadêmicas, Jean-François Lyotard (apud 

FEATHERSTONE, 1995, p.20) considera pós-moderno “um termo muito ruim”, pois 

transmite a ideia de periodização - e periodizar é um ideal “clássico” ou “moderno”; logo, 

incompatível com os ideais caracterizados como pós-modernos.  

O termo “Pós-Modernidade” também varia e podem ser utilizados alguns 

semelhantes, como Hipermodernidade, Modernidade Líquida e Pós-industrial. Em comum 

entre eles, algumas características básicas como a incredulidade/rejeição em relação às 

metanarrativas, não mais vistas como saberes únicos e totalizantes (LYOTARD, 2002, p. 16); a 

presença de uma sociedade amplamente informatizada (LYOTARD, 2002, p.11), onde 

predomina a ideia de que o homem não possui mais uma identidade fixa (HALL, 2003, p.12) e 

na qual impera uma “desreferencialização do real e des-substancialização do sujeito” 

(SANTOS, 2000, p.18). 

Já “pós-modernismo”, segundo Featherstone (1995: pp.17-25), deve ser entendido 

como um complexo ou dominante cultural e estética da 3ª grande etapa do capitalismo, isto é, 

da pós-modernidade. Tornam-se comuns as interrelações entre arte e vida cotidiana, bem como 

o fim da distinção hierárquica entre “alta cultura” e cultura de massas, o ecletismo e mistura de 

códigos, o pastiche, a ironia, a celebração da “ausência de profundidade da cultura”, além da 

suposição de que a arte pode ser somente repetição (FEATHERSTONE, 1995: p.25). 

Por fim, cresce ainda a importância da performance e de intervenções, como o 

Happening, que é a  

 

intervenção do artista no cotidiano, fazendo da intervenção uma obra. É a 

fusão entre arte e vida, chamando a atenção para o artista e os materiais que 

ele utiliza. Qualquer processo que intervenha sobre a realidade para modificá-

la, desequilibrá-la de modo inventivo e gratuito é arte segundo a arte 

processual (MAYORCA, 2011, p.3) 

 

Berna trabalha justamente com esta possibilidade de arte processual, fazendo com que 

neste artigo, seja possível afirmar que sua obra se liga tanto à Pós-Modernidade quanto ao Pós-

Modernismo. 
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Do Igapó4 ao ciberespaço 

A artista visual paraense Bernadete de Lourdes Guerreiro Reale ou simplesmente 

Berna Reale, nascida em Belém do Pará, é um dos nomes mais importantes da arte 

contemporânea no Brasil atualmente. 

De acordo com a descrição de seu site oficial5, Berna participou de diversas 

exposições individuais e coletivas no Brasil e na Europa, como a Bienal de Cerveira (Portugal, 

2005) e a Bienal de Fotografia de Liège (Bélgica, 2006). Em2009, recebeu o Grande Prêmio do 

Arte Pará, em Belém e, em 2012, foi vencedora do Pipa Online6.  

Reale exibe todo seu conteúdo através de performances artísticas e instalações. Esta 

faz uso do espaço virtual para mostrar ao mundo o que vem sendo gerado dentro do espaço 

material, em especial de Belém. Utilizando ideias criativas aplicadas a intervenções que 

incomodam a quem vê, carregadas com um tom de sarcasmo e crítica ao domínio social, a 

artista utiliza-se de técnicas aliadas à fotografia e ao vídeo para fazer com que o seu trabalho 

amplie seu alcance e traga feedbacks. 

A dualidade entre ser perita criminal e artista visual confere a Berna muita coragem 

para encarar as suas performances. Entre elas, destacam-se cito “Quando todos calam” (2009) 

vencedor do Premio do Arte Pará. Esta performance de Berna é composta por um registro 

fotográfico feito em pleno Mercado do Ver-o-Peso7, em que a artista aparece deitada em uma 

espécie de maca – ou mesa – coberta com vísceras de bois, o que rapidamente atraiu urubus, 

tão comuns em Belém, compondo uma cena marcante que culminou em um registro 

fotográfico icônico marcando assim a sua carreira e vida artística. 

 

                                                 
4 Igapó é uma área alagada, com vegetação submersa, característica do ambiente amazônico. Neste artigo 

utilizamos tal referência por um viés mais “regionalista”, mostrando a possibilidade de desenvolvimento e 

resiginificações através do ciberespaço. 
5 Ver mais em <http://bernareale.com/home.html>. Acesso em 25 de junho de 2017. 
6 Informações disponíveis em <http://www.premiopipa.com/pag/artistas-2012/>. Acesso em 30 de junho de 2017. 
7 Ícone dos tempos áureas da borracha e a maior feira ao “ar livre” da América Latina. O mercado faz parte da rota 

turística de Belém, abastece a cidade com diversos gêneros alimentícios e ervas medicinais advindos de 

municípios do interior paraense. 

http://bernareale.com/home.html
http://www.premiopipa.com/pag/artistas-2012/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

 

Imagem 01. Registro fotográfico da performance “Quando todos calam” (2009). Foto: Luiz Motta 

 

Em entrevista à Revista TPM em junho de 2016, Berna diz: “Foi ali que comecei com 

esse gostinho de invadir a cidade”8. Na mesma reportagem, o crítico de arte Luiz Camillo 

Osório comenta que “o trabalho de Berna Reale é uma equação única de potência e fragilidade, 

de entrega e de coragem, de vida e de morte”. 

A artista paraense provoca o público, incomoda com a maneira de “fazer arte” um 

trajeto diferente e único que Reale aplica as suas performances, fazendo com que situações do 

cotidiano ganhem representatividade e vida através do cerne de sua carne. 

Prosseguindo, outra grande performance da artista de grande impacto é “Palomo” 

(2012), quando a artista coloriu com tinta vermelha um cavalo e andou ao alvorecer pela 

principal avenida do centro de Belém, a Avenida Presidente Vargas. Com um açaime (objeto 

intimidatório que, ao invés de refrear o animal, amordaça e controla a mordida) e vestida com 

roupas que remetem a trajes de uso da Polícia, Berna queria provocar as relações de poder e 

silêncio. A performance tem Berna como figura autoritária, montada em um cavalo 

percorrendo a avenida com o comércio local ainda fechado e pessoas em casa, remetendo ao 

“toque de recolher”, comum em áreas perigosas de grandes centros urbanos. 

 

                                                 
8  Entrevista disponível em <http://revistatrip.uol.com.br/tpm/entrevista-com-a-artista-visual-e-perita-criminal-

berna-reale>  Acesso em 07 de julho de 2017. 

http://revistatrip.uol.com.br/tpm/entrevista-com-a-artista-visual-e-perita-criminal-berna-reale
http://revistatrip.uol.com.br/tpm/entrevista-com-a-artista-visual-e-perita-criminal-berna-reale
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Imagem 02. Registro fotográfico da performance “Palomo” (2014). Foto: Luiz Motta9 

 

Aproximando tal produção artística com a comunicação, devemos observar que o 

advento das novas tecnologias, com a era pós-moderna, faz com que a pintura, o desenho, a 

escultura, fotografia, vídeos e instalações artísticas passam a comungar de uma nova 

linguagem, surgindo assim uma arte para ser vivida em tempo real por sujeitos agentes e 

imersos nessa nova fase artística. 

Cresce então a importância da Cibercultura, que agrega valor e consumo a esta nova 

fase artística. Para André Lemos, “a cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de forma 

onipresente, fazendo com que não seja mais o usuário que se desloque até a rede, mas a rede 

que passa a envolver os usuários e os objetos em uma conexão generalizada” (2002). 

Importante ainda notar que o ciberespaço é central na chamada Cibercultura e 

podemos compreendê-lo como “o lugar onde estamos quando entramos em um ambiente 

simulado (realidade virtual), e como conjunto de redes de computadores, interligados ou não 

em todo o planeta, a internet” (LEVY, 2002, p.137). É através dele que podemos levar a 

publico o trabalho que vem sendo desenvolvido por muitos artistas, pois com a web 2.0 através 

da cultura de convergência10 e inteligência coletiva11 muitos artistas (re)moldam a maneira de 

produzir e publicar conteúdo e inclusive arte. Ora, 

                                                 
9 Vídeo performance disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_Acp4cclG_A>. Acesso em 7 de julho 

de 2017. 
10 Fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 

https://www.youtube.com/watch?v=_Acp4cclG_A
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Desde que o ser humano passou a se valer da fala, até a utilização de 

equipamentos móveis com acesso à rede mundial de computadores, passando 

pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção de mídias 

audiovisuais, toda forma de comunicação tem imposto alterações nas relações 

sociais, no comportamento dos indivíduos na participação dos sujeitos-

comunicadores nos processos comunicacionais, na formatação de mensagens 

veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos necessários para o 

estabelecimento do ato comunicativo. (CARDOSO, SANTOS e VARGAS, 

2009, p. 19) 

 

Todo o processo artístico vem passando por adaptações, passamos a identificar uma 

facilidade em ter acesso a peças e performances. O fato de a tecnologia associada à internet e a 

migração do processo para o meio digital pode tornar conhecido o “invisível” muitos artistas 

estão “testando” todas as possibilidades de produção fazendo com que a evolução tecnológica 

ajude ainda mais a disseminar os trabalhos desenvolvidos com êxito em uma dada região 

geográfica, é passar do físico para o digital é tornar possível toda a experiência propiciada pela 

web. 

Para estas experiências, é fundamental que haja organização, como a proposta pela 

Folksonomia, termo empregado pela primeira em 2004 por Thomas Vander Wal, queé uma 

analogia ao termo taxonomia tendo como principal característica a criação de tags (etiquetas). 

A Folksonomia estuda e analisa todo o conteúdo cibernético através da utilização das pessoas 

com aplicação de tags e hashtags em sites, Facebook, Instagram, entre outros. 

Podemos classificar este método como uma “enciclopédia digital” criada pelos próprios 

usuários da rede, facilitando a procura por dados organizados através deste símbolo  # 

(cerquilha). Quando utilizam-se estes "localizadores" muitas pessoas tem em mente apenas a 

garantia de likes para suas fotos, porém esta maneira de organizar os dados na web facilita 

muito a dinamização e procura de assuntos “tagueados”. 

Relacionando um determinado assunto com uma sequencia de palavras chaves, estamos 

facilitando a procura e disponibilidade deste na web, sendo uma forma de ajudar com que 

outras pessoas tenham rápido acesso através de buscas de palavras especificas para um dado 

assunto. 

Assim, ao procurarmos por trabalhos da artista na Web, pesquisando por seu nome 

encontramos as imagens abaixo: 

 

                                                                                                                                                           
definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do 

que imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p. 29) 
11 Inteligência coletiva Para Levy  é “ [...]uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (2003 , p.28) 
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Imagem 03. Imagens resultantes da busca do nome Berna Reale no Google.  

 

No Instagram, através da hashtags #bernareale, os resultados obtidos em geral 

apresentam alguma(s) obra(s) da artista paraense, além de outras associadas, como “arte”, “arte 

contemporânea”, “Amazônia”, “brasil”, “brazil” e locais pelos quais a obra de Berna – na 

verdade, as fotos e vídeos das performances – já foi exposta, como  São Paulo, Brasília e 

Veneza.  

 

Imagem 04. Primeira tela das imagens resultantes da busca do nome Berna Reale no Instagram. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

 

Assim, é possível notar que a obra de Berna Reale não existe somente em si, mas 

também necessita do ciberespaço, ao ter fotos e vídeos veiculados de suas performances. 

Observando isto, a associação à estrutura do marketing de guerrilha é natural e inevitável. Não 

que consideremos a arte da paraense apenas publicitária, mas devemos notar que há um diálogo 

e estruturas semelhantes entre os chamados happenings e a alternativa publicitária. Segundo 

Edmundo Brandão Dantas,  

 

A expressão marketing de guerrilha foi criada em 1982, inspirada, justamente, 

na guerrilha bélica. Seu criador, o publicitário norte-americano Jay Conrad 

Levinson, defende que pequenas e médias empresas podem e devem competir 

no mercado com as grandes companhias, através do uso de armas mais 

eficazes baseadas na criatividade e na inovação, para combater o que ele 

chama de “exércitos convencionais". O uso das ferramentas de marketing de 

guerrilha tem como objetivo o combate aos grandes competidores ou 

simplesmente a sobrevivência dessas empresas (2009, p.8) 

 

É ainda o autor que complementa afirmando que:  

 

Com orçamentos apertados, eles devem utilizar formas alternativas para 

executar suas atividades de marketing. É justamente essa a principal vantagem 

desse approach de marketing: baixos custos com propaganda e um total 

conhecimento da parte do mercado que o empresário busca. Outra 

característica do marketing de guerrilha é a geração de mídia espontânea. Ou 

seja, fazer com que o consumidor faça a propaganda do empreendimento, da 

marca ou do produto (DANTAS, 2009, p.8, grifos nossos) 

  

Ora, é justamente isto que ocorre com a arte de Berna, assim como a de qualquer 

performance, ao impactar e chamar a atenção do público que, de forma natural, termina 

veiculando, “postando” e seguindo a cadeia de conteúdo ao disseminar fotos e vídeos daquela 

obra pela web. 

Este processo, no entanto, não é harmônico. Não raramente, os registros podem ser 

reproduzidos de forma aleatória e serem (res)significados de forma curiosa e sem a menor 

relação com o “sentido original” que se pretendia anteriormente. Isso fica bastante claro ao 

observarmos a performance “Cantando na chuva”, em que a artista dança a clássica Singing in 

The Rain em um lixão para criticar abusos de poder, violência e conflitos sociais na Amazônia. 
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Imagem 05. Registro fotográfico da performance “Cantando na chuva” (2014) 

 

Apesar de todo o cunho estético e político, muitos ainda desconhecem o trabalho feito 

por Berna, como o que ocorreu no grupo no Facebook “Lixeira Memes”, que se apropriou de 

uma das imagens da performance e as ressignificou de forma curiosa e sem nenhuma ligação 

ao sentido anterior. Fazendo a associação de “lixeira” à presença da artista em meio ao lixo, 

utilizaram sua foto para atribuir certa “identidade visual” ao grupo, que cona com mais de 25 

mil membros. Como se sabe e se nota neste exemplo, na Web, até mesmo uma obra 

contemporânea, dotada de ironias e críticas sociais pode ser utilizada para simplesmente 

colaborar para disseminar brincadeiras e chacotas. 

 

 

Imagem 06. Captura de tela da entrada do Grupo “Lixeira Memes” no Facebook 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

 

Indo além, o ciberespaço possibilita ainda a interpretação diversa da obra de Berna, 

provocando discussões e polêmicas pela internet. Em seu canal no Youtube, por exemplo, 

muitos elogiam o conteúdo produzido e apresentado pela artista, enquanto outros criticam os 

happenings: 

         

Imagem 07. Captura de tela dos comentários no vídeo “Palomo”, disponível no Youtube. 

 

As discussões, que poderiam ser vistas de forma negativa, terminam colaborando para 

maior alcance da obra de Berna. Ao apostar em uma estética de choque, algo bastante pós-

moderno, bem distante dos ideias de “belo” e “correto”, termina por fazer grandes provocações 

sociais e também permitir que sua obra seja ressignificada pelo público, em especial pela 

internet.  

 

Considerações finais ou um mundo de significados na contemporaneidade 

A obra de Berna em geral pode incomodar a quem, através de um simples olhar, 

observa a arte. Faz-se necessário despir-se de toda e qualquer ideologia para compreender a 

mensagem exclamada através de expressões corporais. Reale provoca uma análise individual 

sobre a sociedade que estamos vivendo, uma sociedade “quase sem limites” 

Todo o processo e entendimento artístico pensado e executado por ela requer toda uma 

logística pensada para execução final e sucesso da performance. Como vimos, podemos 
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relacionar características do Marketing de Guerrilha aos happenings, pois este visa intervir e 

gerar impacto ao espectador da ação, que pode levar tal observação também para a Web.  

Em entrevista ao Canal Cultura, a performer diz: “Eu penso que meu trabalho pretende 

criar uma possibilidade de pensamento, de interrogação, problemas sociais, a violência, são 

temas que me favorecem a ter essa dialogo com o expectador”12. Nisto, o ciberespaço é 

fundamental, não somente como característica do período contemporâneo ou pós-moderno, 

mas também como proporcionador de toda uma cadeia de sentidos e significados, como os aqui 

discutidos sobre a obra da paraense. 

Por fim, analisar tal processo é também observar um diálogo cada vez mais próximo e 

mesmo necessário entre arte e comunicação, estética e internet, representação e ressignificação. 

Na cibercultura, trabalhos como os de Berna podem ser potencializados e, em uma cadeia 

artística e comunicacional, pode partir do único momento em que ocorre a performance e, a 

partir de sua veiculação na Web, ganhar a eternidade. 
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