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APRESENTAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO ARTE E CULTURA: 

(RE)LEITURAS E (RE)FLEXÕES 

 

 

Comunicação, Arte e Cultura triangulam temas e 

possibilidades de pensar o mundo contemporâneo em sua 

dinâmica e complexidade. Nessa perspectiva, a disciplina do 

Mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso, com esse 

título, incitou debates, exercícios artísticos e produções 

acadêmicas que pudessem registrar e retratar parte do que 

os encontros semestrais ajudaram a construir.  

O primeiro tema, Em busca de um conceito de 

comunicação, teve, inicialmente, um título provisório de O que 

é a Comunicação. Recordamos um dos alunos que apresentou 

o tema e considerou interessante tratar de algo tão pontual 

e que, ao mesmo tempo, poderia responder a uma questão 

existencial cara para a Comunicação: tentar dizer o que ela é 

exatamente. Evidentemente, o trabalho não pretendeu 

responder da maneira categórica como o aluno imaginava e 

ansiava que se fizesse.  Ao contrário, este texto dialoga com 

autores importantes para a comunicação, tais como Ciro 

Marcondes Filho, Vilém Flusser e Michel Serres, com os 

conceitos de Metáporo, a inaturalidade da comunicação e a 

Flexibilidade, respectivamente.  

Cultura, comunicação e arte em diálogo é o texto a seguir, 

o qual apresenta aspectos da obra de Philadelpho Menezes 



 

e sua visão acerca da cultura globalizada e midiatizada que 

pode ser vista como possibilidade de se armazenar 

conhecimento e trocar informações entre as pessoas, graças 

a um repertório que é comum a todos, ao qual ele chama de 

conhecimento coletivo. O leitor poderá conferir ainda uma 

experiência tone-colour com um poema sonoro de 

Philadelpho Menezes.  

Seguindo essa proposta, Comunicação, arte e tecnologia 

busca refletir sobre as relações entre os campos de 

conhecimento e suas imbricações no fazer artístico e 

tecnológico, inter-relacionando momentos e propostas 

artístico comunicacionais, em que propomos o 

READYMA[DG]ES PIXELS, uma criação entre Ready 

made com Ready images. 

A fotografia de Robert Mapplethorpe na perspectiva teórica 

de Vilém Flusser em Filosofia da Caixa Preta abarca duas 

referências necessárias para pensar a relação arte-                      

-comunicação: o artista Robert Mapplethorpe e o filósofo 

Vilém Flusser. Nosso questionamento foi centrado na 

viabilidade do artista ter “superado/burlado” os limites de 

sua câmera fotográfica, principalmente a Polaroid, e, usando 

um conceito de Flusser, deixado de ser “funcionário”. Para 

isso, propomos um exercício reflexivo com The 

Mapplethorpe’s eye, o qual procura mostrar o mau funcionário.  

Clamando aos leitores: Avancem para o Sol!, 

retornamos – Sempre! – para Oswald de Andrade e à grande 

quantidade de novos caminhos que suas poesias, prosas, 

manifestos, fotos e biografia oferecem para os leitores 



 

fazerem da criatividade o ingrediente local-global 

antropofagizado.  Imaginando que Oswald de Andrade 

gostaria de dialogar com Eduardo Kac, reunimos os dois 

para falar do Uirapuru, obra do artista carioca em que o 

pássaro se transmuta em peixe voador cantante. Oswald e 

Eduardo conversando/ensinando como fazer a 

aproximação criativa de assuntos díspares, comunicando 

para além do banal, transformando mitologias que 

transpassam corpos. O poeta é a antena da pirraça, 

certamente diriam os dois em coro.  

Entusiasmados com Oswald de Andrade, Míriam 

Cris Carlos, de posse de símbolos, mitos e vocabulários 

novos e antigos, combinação de teclas e palavras de nova 

ordem global, propõe o Manifesto da Contemporaneidade – não 

para fechar o livro, mas para abrir caminhos e deletar.  

A expectação da autora e do autor não é com o 

pensamento único, aquele que Schopenhauer, em 1819, 

dizia que se autossustentava.  

Por isso, boa leitura! 

 

Setembro de 2018, 

Míriam Cristina Carlos Silva & Paulo Celso da Silva 

  



 

  



 

SUMÁRIO 

 

Em busca de um conceito de comunicação ....................... 11 

Cultura, comunicação e arte em diálogo ............................. 33 

Comunicação, arte e tecnologia ............................................ 51 

A fotografia de Robert Mapplethorpe na perspectiva teórica 

de Vilém Flusser em Filosofia da Caixa Preta........................ 69 

Avancem para o Sol! ............................................................ 101 

Manifesto da Contemporaneidade ..................................... 131 

 

  



 

 



 

(11) 

Em busca de um conceito de comunicação 

 

De qual comunicação estamos tratando? 

O metáporo de Marcondes Filho 

 

É evidente a busca da Comunicação por sua 

autonomia como ciência, como área de estudos e produção 

de conhecimento, embora seja impossível negar o caráter 

interdisciplinar da comunicação, o que significa que, por 

mais autônoma que ela possa se tornar como disciplina, não 

poderá se desvincular por completo de outras áreas. A 

começar pelo fato de que seus teóricos mais conhecidos e 

utilizados vêm de áreas distintas, especialmente das Ciências 

Sociais, da Filosofia, da Antropologia e da Semiótica. Desta 

forma, o que seriam as teorias da comunicação? É possível 

se falar em teorias da comunicação? A comunicação é uma 

área suficientemente científica para produzir teorias, ou se 

trata de um objeto sobre o qual se debruçam as outras áreas? 

Ciro Marcondes Filho afirma que: 

 

As teorias da comunicação estão cansadas. Já foram tão 
usadas que ficam repetindo os mesmos clichês 
eternamente, que servem o tempo todo, apesar de 
desgastadas, às mesmas teses, aos mesmos ensaios, aos 
mesmos pesquisadores que não se cansam de reprisá-las 
(2008, p. 51).  

 

Qual o sentido, portanto, de se repisar as mesmas 

teses e as mesmas teorias se a comunicação mudou e se o 

mundo mudou fundamentalmente por causa da 
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comunicação? Dentre as mudanças mais significativas deste 

e do século anterior, estão, evidentemente, as novas 

tecnologias da comunicação e da informação. Em constante 

obsolescência e inovação, os aparatos alteram 

profundamente a paisagem, o tempo, o espaço, a linguagem 

e, enfim, a cultura. Assim, Marcondes Filho aponta para o 

fato de que embora Benjamin, Adorno, Peirce e Shannon 

não possam ser descartados, as posições teóricas destes 

professores “pertencem a outro mundo em que não havia a 

comunicação digital, as informações em tempo real, a 

realidade virtual” (ibidem). Desta forma, no mundo 

transformado de hoje, há que se propor um novo quadro 

teórico, mais aberto, mais maleável, como a própria 

contemporaneidade. 

Marcondes Filho defende o fato de que a 

comunicação é algo inapreensível, incapturável, um 

fenômeno que não pode ser separado, segmentado, e que 

não permite nenhuma verdade absoluta, por seu caráter 

intraduzível. A partir desta premissa, poderia se chegar à 

conclusão sobre a inutilidade dos estudos comunicativos, 

fato que invalidaria a própria comunicação como área 

investigativa e de produção do conhecimento. Porém, uma 

saída para entender a comunicação a que se refere o autor é 

a percepção de que, embora inapreensível, ela “nos toca, nos 

envolve, nos faz mudar de posição” (idem, p. 52). 

Marcondes Filho complementa dizendo que: 
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Ela é um processo social, um acontecimento, uma 
combinação de múltiplos vetores (sociais, históricos, 
subjetivos, temporais, culturais) que se dá pelo atrito dos 
corpos e das expressões, algo que ocorre num ambiente, 
permitindo que se realize, a partir dela, algo novo entre 
os participantes do ato comunicativo, algo que não 
possuíam antes e que altera seu estatuto anterior (2008, 
p. 52).  

 

Para Marcondes Filho, este é um traço de relevância 

da comunicação, alterar as coisas, de transformá-las, de não 

permitir que se mantenham como antes.  Assim: 

 

ninguém sai ileso após um ato verdadeiramente 
comunicacional. Se sair ileso é porque a comunicação 
não se efetivou, ficou presa nos rituais, no formalismo, 
da repetição infindável do mesmo (Sfez), no giro 
contínuo do não-acontecido, no fluxo morto de seu 
movimento recursivo (ibidem).  

 

Por isso a comunicação efetiva é bastante específica 

e diferenciada. Não se trata da novela cujo final é 

extremamente previsível, apegado a fórmulas que se 

repetem com algumas poucas modificações que não chegam 

a causar nenhum abalo. Não poderíamos chamar de 

comunicação o telejornal apresentado por uma gestualidade 

rígida, por uma simulação facial de seriedade narrada 

imparcialmente, nem podemos chamar de comunicação o 

bom dia dito e respondido automaticamente, de maneira fria 

e que não muda nem o dia, nem quem o desejou (desejou?) 

bom e nem quem o respondeu (respondeu?). A 

comunicação, portanto, estaria distante dos rituais que a 
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objetivam ou mesmo a simulam, da formalidade contida nas 

interações sociais, nas gramáticas. Marcondes Filho (2008, 

p. 53) explica que ela está além dos grandes meios de 

comunicação social que veiculam signos comunicacionais. 

Segundo o autor, é necessário que ocorra o “evento 

comunicacional”, e para que haja evento é necessário ir além 

dos signos para um mergulho mais profundo, nos 

significados apreendidos além do óbvio e inesperadamente. 

 A comunicação de que nos fala Marcondes Filho 

está “além da linguagem, além do signo, além da 

significação, construindo sentidos imprevisíveis, únicos, 

irrepetíveis, inesperados” (ibidem). Partindo deste 

raciocínio é que nos parece justificável afirmar que a arte 

pode ser um meio eficaz para a comunicação, senão a única 

comunicação possível, por este caráter de ir além da 

linguagem, além da significação. Trata-se de uma linguagem 

fundamentada na imprevisibilidade, na irrepetibilidade, no 

inesperado. Trata-se de um evento centrado na experiência 

e que leva os envolvidos para um devir que não descarta a 

subjetividade da própria experiência, ao contrário, conta 

com ela.   

 Embora troquemos mensagens todos os dias, com 

o objetivo evidente de nos comunicar, para Marcondes 

Filho esta comunicação relacional “não interfere em nada, 

não ultrapassa a membrana que isola cada um de nós do 

mundo circundante” (idem, p. 54). Comunicamos, de algum 

modo, para nos enganar; para esquecer a nossa profunda 

incomunicabilidade e isolamento. Mas há outro nível de 
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comunicação, segundo o autor, menos vigiado e ostensivo 

e segundo processos, inclusive, inconscientes, em que “a 

membrana é atravessada e são revolvidas as certezas 

instaladas, criando-se a mudança. Ocorreu a comunicação 

efetiva” (ibidem). Mais uma vez, nos parece que podemos, 

neste caso, nos encontrar no território (não só, mas 

especialmente) da arte, território movediço, capaz de abalar 

as certezas existenciais e de linguagem (já que a nossa 

consciência é linguística, segundo Bakhtin), capaz de 

reestruturar o nosso olhar, oferecendo-nos não apenas uma 

possibilidade de representação do mundo que nos circunda, 

mas propondo um novo modelo de mundo, inventado, e 

que pode servir para se reconstituir o mundo “real” que nos 

cerca. Em “O cão andaluz”, Buñuel propõe, por meio do 

olho em close cortado longitudinalmente por uma navalha, 

um corte epistemológico e um novo modo de enxergar as 

coisas (Coelho Netto). É certo que existem outros 

territórios capazes de propor o mesmo, mas a arte consegue 

promover esse corte, ao qual desejamos chamar de 

comunicação efetiva.  

 Assim, ainda sustentados por Marcondes Filho, 

como propor um método para o estudo da comunicação, 

que venha a contemplar a dimensão comunicativa como um 

acontecimento transformador, irrepetível e único? O autor 

explana que é necessário trabalhar com o estudo do 

acontecimento comunicacional, ou seja: “o acontecimento 

resulta dos corpos, de suas misturas, mas ele é diferente 

disso: ele é seu atributo incorpóreo” (2008, p. 55). Depois 
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do acontecimento, somos outros, jamais os mesmos. E este 

incorpóreo é imensurável, impalpável, diferente para cada 

um que o experimenta. Para tanto, investigar o incorpóreo 

resultante da vivência comunicativa, ao invés de um 

método, explicita Marcondes Filho, cabe um “quase 

método” que se propõe a capturar o transitório, a aceitar o 

desafio da apreensão daquilo que não se consolida, a 

recolocar a dúvida de Heráclito: “como fazer para se 

pesquisar aquilo que não se conhece?” Isso só pode se 

conseguir por meio da aposta numa ciência nômade. 

Ao tratar da comunicação como uma ciência 

nômade, Marcondes Filho, apoiado em Vilém Flusser, 

explica que este concebe o pensamento nômade como 

aquele: 

 

das pessoas que acreditam no vento e não no solo, que 
vão atrás de algo, não importando a meta perseguida; a 
busca nunca termina, nem mesmo quando ela é atingida. 
Para o pensamento nômade, todas as metas são estações 
intermediárias, estão juntas ao caminho e, como 
totalidade, o caminhar é um método sem meta (2008, p. 
57).  

 

  Por isso a proposição de Marcondes Filho para uma 

nova teoria da comunicação refuta o termo método, tendo 

em vista “o rigor de um caminhar determinado, 

consolidado, rígido de pesquisa, que não dá espaço ao 

aparecimento da imprevisibilidade”. O autor propõe o 

metáporo (meta + poros): 
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A partir de Sarah Kofman e seu conceito de poros, 
caminho que se desbrava a si mesmo, como uma 
embarcação que abre sua própria rota enquanto segue – 
ao estilo do que fala Freud a respeito dos sonhos – e que, 
diferente da oficialidade de um odos, é essa abertura de 
uma passagem por uma extensão caótica, um poros, 
introduzindo vias diferenciadas, tornando possíveis 
outras direções no espaço (ibidem). 

 

Para Marcondes Filho trata-se, portanto, de um 

percurso a ser construído no processo de investigação, 

longe de um percurso fechado, delimitado, mas: 

 

um emaranhado pulsante e vivo, de momentos, fluxos, 
vetores, órbitas e cruzamentos. E, no interior desse 
grande mapa, o que interessa à investigação são os 
interstícios, as superfícies de contato, os pontos de 
transmissão, ou seja, aquilo que realiza a função do meio 
(ibidem). 

 

 A arte, como linguagem polissêmica, centrada na 

experiência, afirmamos, pode ser, portanto, um metáporo 

para se entender o incorpóreo da comunicação. Colocar a 

arte e a comunicação em diálogo passa pela opção de um 

pensamento nômade, movediço, atento às entrelinhas, às 

brechas, aos possíveis, e não aos prováveis. É esta a 

comunicação que nos interessa, libertária e provisória. Ao 

que parece, muito deste incorpóreo do evento 

comunicacional, apontado por Marcondes Filho, passa 

também pelo conceito de comunicação de Flusser. 
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A comunicação para Flusser – comunicação, cultura e 

art(e)ifícios 

 

Para Flusser a comunicação humana é um processo 

artificial. Trata-se de um fenômeno constituído de artifícios, 

de descobertas, de ferramentas, de instrumentos. Símbolos 

são organizados em códigos que procuram fazer com que o 

homem se esqueça, ainda que temporariamente, da sua 

condição inescapável de ser mortal.  

O autor explica que “os homens comunicam-se uns 

com os outros de maneira não natural” (FLUSSER, 2007, p. 

89).  

Podemos acrescentar ao raciocínio de Flusser que, a 

fala, por exemplo, que parece ser nossa por natureza, é 

produto de um aprendizado, é diferente de cultura para 

cultura, assim como a escrita e os gestos. Menear a cabeça 

em sinal de concordância ou franzir o cenho por 

estranhamento não são gestos naturais, instintivos, embora 

aparentemente inconscientes. Em uma esfera de outra 

complexidade, também não é natural fazer poesia, cinema, 

teatro, dança. Todas estas linguagens são artifícios 

humanos, muito diferentes da dança das abelhas quando 

encontram mel. Do mesmo modo que a comunicação não 

é natural, a Teoria da Comunicação também não é uma 

disciplina natural, explicativa.  

Para Flusser, esta condição não natural é o que 

define o homem como um ser político, já que as suas 

relações não são naturais e mesmo aquelas mais primitivas, 
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tais como a amamentação e o sexo, são ações artificializadas, 

marcadas pela cultura. Não há dúvidas de que a cultura 

imprime na mãe um olhar diferenciado para o filho 

amamentado, uma forma de se comportar durante o 

aleitamento, condições públicas e diferenciadas de se 

oferecer o seio ao alimentando, ainda que um seio 

deserotizado, mas que pode se tornar contraventor, 

agressivo e censurado. Basta rememorar o episódio em que 

a mãe que amamentava o filho em um Instituto Cultural de 

São Paulo (2011) foi convidada a se retirar do recinto, já que 

o lugar era inadequado para o ato, na avaliação de um dos 

seguranças. Estabelecida a polêmica e, atenta a mídia ao 

fato, alegou-se que a interpretação do segurança teria relação 

com a proibição de “se alimentar” naquele local, 

curiosamente um local de cultura e de arte. Os diretores 

pediram desculpas às mães que, indignadas, organizaram um 

“mamaço” na frente do instituto. Para remediar a situação 

os dirigentes disseram que orientariam melhor os 

funcionários, além de que todas as mamães eram bem-

vindas, com ou sem suas crias penduradas às tetas. Mas é 

fato que há toneladas de notícias semelhantes mundo afora, 

mãe expulsa de pub por amamentar em Londres, outras 

presas, outras indignadas porque as colegas não se dignam 

a cobrir os peitos enquanto amamentam. Enfim, trata-se de 

um ato natural, de uma comunicação profunda entre mãe e 

filho, entretanto, trata-se também de um ato nada natural, 

profundamente marcado pela cultura e pelos intertextos do 

erotismo, das sanções, da incompreensão coletiva. O sexo, 
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necessidade primitiva para a preservação da espécie, é 

marcado pela cultura, ritualizado, erotizado, desviado de sua 

função reprodutiva para o lúdico e certamente é ele uma das 

maiores interferências confusas no ato de amamentar, 

contaminado de culpa pelo desejo e o olhar do outro. 

Flusser afirma, entretanto, que nem sempre o 

caráter artificial da comunicação é consciente: “após 

aprendermos um código, tendemos a esquecer a sua 

artificialidade” (2007, p. 90). Ocorre, deste modo, uma falsa 

naturalização daquilo que nasce artificial.  

Os códigos, explica Flusser, tornam-se uma espécie 

de segunda natureza. O mundo artificializado da segunda 

natureza nos faz esquecer do mundo da primeira natureza. 

A comunicação promove o artifício de nos iludir em relação 

à nossa condição de seres mortais e solitários. Assim, o 

objetivo primeiro da comunicação seria, sobretudo: 

 

nos fazer esquecer desse contexto insignificante em que 
nos encontramos – completamente sozinhos e 
“incomunicáveis” – ou seja, é nos fazer esquecer desse 
mundo em que ocupamos uma cela solitária e em que 
somos condenados à morte – o mundo da natureza 
(ibidem).  

 

A comunicação humana é, portanto, “um artifício 

cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de sentido 

de uma vida condenada à morte” (ibidem). A partir deste 

objetivo essencial da comunicação, o de nos fazer esquecer 

de nossa essencial natureza, a de seres  mortais, é que Flusser 

justifica a condição do homem como um animal político. O 
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autor explica essa condição humana “não pelo fato de ser 

um animal social, mas sim porque é um animal solitário, 

incapaz de viver na solidão” (idem, p. 91). A comunicação, 

podemos afirmar, é, portanto, somando-se o pensamento 

de Flusser ao de Marcondes Filho, a busca pelo evento 

comunicativo, ou seja, pelo incorpóreo resultante de uma 

transformação, a da comunicação eficaz, um lapso que nos 

ilude de nossa condição de seres mortais e solitários. 

A Teoria da Comunicação é classificada por Flusser 

como uma disciplina interpretativa, já que ela necessita criar 

significados, interpretar os fenômenos muito mais do que 

explicá-los. E o autor complementa este raciocínio 

ponderando que uma coisa se torna natureza na medida em 

que é explicada, ou se torna espírito na medida em que 

alguém decide interpretá-la. Neste caso, a diferença entre 

ciência natural e ciência do espírito (ou ciências humanas) é 

definida pelo posicionamento do pesquisador. Um mesmo 

fenômeno, analisado sob aspectos diferentes, passa a ser um 

fenômeno diferente. A nuvem explicada não tem relação 

com a nuvem interpretada, não é o mesmo objeto, tornam-

se nuvens diferentes uma da outra de acordo com o ponto 

de vista. Flusser aponta a comunicação como uma disciplina 

interpretativa, ou seja, um fenômeno significativo a ser 

interpretado. A comunicação explicada, portanto, é 

diferente da comunicação interpretada. São fenômenos 

diferentes. Interpretar é um modo aberto de se entender a 

comunicação – um metáporo, mais que um método, mais 

uma vez somando-se Flusser e Marcondes Filho.  
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Flusser pondera sobre a comunicação humana 

como inatural, contranatural, ao se propor a armazenar 

informações adquiridas, o que a torna negativamente 

entrópica, já que, ao passo que tudo tende à desorganização, 

a comunicação humana propõe uma organização das 

informações e acrescenta que esta é uma característica 

fundamental do homem, um animal que encontrou truques 

para acumular informações adquiridas. Este acúmulo de 

informações é um processo, mais do que de necessidade, de 

liberdade, segundo o teórico. 

Comunicar é deste modo, na visão de Flusser, uma 

tentativa de dar significado à insignificância de uma vida 

assombrada pela morte. A comunicação humana é, por isso, 

um fenômeno de liberdade, cujo propósito maior é iludir. 

Trata-se de uma ilusão que serve para tornar a vida vivível. 

Passamos a viver, então, em um mundo codificado, 

construído a partir de símbolos ordenados, e nele se 

represam as informações adquiridas. 

Flusser descreve duas formas fundamentais de 

comunicação, que não se excluem, são interdependentes, 

mas que são distintas em diversos aspectos. Ele explica que 

para produzir informação, os homens trocam diferentes 

informações disponíveis na esperança de sintetizar uma 

nova informação – a comunicação dialógica. Na segunda 

forma descrita por Flusser, as informações existentes são 

compartilhadas para que possam resistir ao efeito entrópico 

da natureza – a comunicação discursiva. Sobre a relação 

entre estas duas formas, Flusser explica que o discursivo não 
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pode viver sem o dialógico. Para que haja um diálogo é 

necessário que tenha havido antes a apreensão de discursos. 

Para que haja um discurso o emissor tem que dispor de 

informações produzidas no diálogo anterior. A grande 

dificuldade, entretanto, pondera o autor, é a produção de 

diálogos efetivos. Ocorre uma onipresença dos discursos 

dominantes, o que torna os diálogos impossíveis e 

desnecessários. Mais uma vez, o pensamento de Flusser e o 

de Marcondes Filho parecem correr em paralelo: o que resta 

ao homem é a incomunicabilidade. Ao contrário do que 

parece, nem tudo é comunicação efetiva. 

A comunicação, agora segundo Flusser, só 

alcançaria o seu objetivo quando houvesse um equilíbrio 

entre discurso e diálogo. Quando há um predomínio dos 

discursos, o que ocorre, segundo o teórico, é a solidão entre 

os homens, apesar do permanente contato com as fontes de 

informação. Quando, por outro lado, ocorre um 

predomínio dos diálogos provincianos, a mesma solidão 

assoma àqueles homens que se sentirão extirpados da 

história. E, reforçando nossa proposta, uma mudança 

momentânea de referencial para, em seguida, voltarmos ao 

texto: 

 

As ciências intelectuais, sendo naturais ao homem, como 
ser dotado de reflexão, não pertencem especialmente a 
uma só nação: constata-se que todos os povos civilizados 
entregaram-se ao seu estudo e conheceram tão bem uns 
quanto outros, quais seus princípios e quais as questões 
de que tratavam. Estas ciências existiram para a 
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humanidade desde que houve civilização no mundo 
(KHALDUN, 1332 - 1406).   

 

Michel Serres, os cinco sentidos, Hermes, anjos e a 

comunicação 

  

Em várias obras de Michel Serres, o tema da 

comunicação é tratado de maneira pouco convencional. 

Atentando para uma de suas obras, “A Lenda dos Anjos”, 

de 1993, que deve ser classificado como ensaio de 

comunicação – e não como um estudo teológico ou de 

angeologia – sobre os problemas atuais da sociedade 

tecnológica, que tem no conceito de comunicação o seu 

centro de reflexão filosófico.  

 Assim, temos diante de nós um primeiro conceito 

importante, as Mensageirias, ou seja, aquelas mensagens que 

atravessam paredes, como as mensagens que seguem por e-

mail, celular e outros aparatos tecnológicos que fazem desse 

um momento comunicacional. Porém, como visto antes, 

reduzem o conceito de comunicação apenas aos cânones 

consagrados.  

 O francês parte da filosofia que, “não é um saber, 

nem uma disciplina dentre as ciências usuais, pois ela se 

atêm a esse balanço entre o todo e o nada” (SERRES, 1999, 

p. 121). Entendendo, nesse todo, o enciclopedismo, e no 

nada, a ignorância, a abertura para o não pensado, dúvida, 

incerteza, erro, o pensamento lateral. 
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Diante desse posicionamento, Serres critica 

duramente a repetição, por isso insiste sempre que a 

invenção [conceitual] é melhor que a certeza rigorosa, pois, 

a primeira pode levar ao erro, contudo, a segunda, leva à 

imobilidade (idem, p. 172). Por isso, contra algumas 

correntes usuais, defende que a honestidade intelectual 

consiste em escrever o que se pensa e no que se acredita 

como autor: 

Uma palavra sobre esta última palavra, que provém 

do direito romano e significa: a garantia de autenticidade, de 

lealdade, de uma afirmação, de um testemunho ou 

juramento. Mas, originalmente, significa aquele que 

aumenta; não aquele que toma, resume ou reduz, mas 

somente aquele que faz crescer. Autor, aumentador... todo 

o resto é engano. A obra evolui no crescimento, como uma 

árvore ou animal (idem, p. 110). 

 Tudo isso nos indica que Serres não trabalha com o 

fixo, o rígido, o sólido, mas ao contrario, com os fluxos, o 

flexível, o mole no seu fazer filosófico e, a comunicação por 

ele entendida e refletida, segue esse caminho através das 

Mensageirias, dos cinco sentidos na comunicação da 

sociedade [dita] comunicacional. Apenas ilustrando, outro 

filósofo contemporâneo, Norbert Bilbeny, dirá que, sem os 

sentidos não temos a possibilidade ética na era digital 

(1997). Mas, conforme Marcondes Filho, 

 

A grande contribuição de Michel Serres, no nosso 
entender, na construção de uma Nova Teoria da 
Comunicação, assim como de um caminho para a 
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investigação de casos de comunicação, está em sua 
epistemologia, que, segundo ele, é “menos sólida” e mais 
fluida, apostando nos fluxos, sempre em busca do fugaz 
e do fugidio. Tradicionalmente pensou-se sempre em 
termos do sólido, do resistente, do rijo, do cristalino. A 
ciência não fez outra coisa senão apoiar-se naquilo que 
era estável (nossa herança parmenidiana, diríamos nós). 
É hora de inverter e começar a olhar o que é vivo, 
mutante, em transformação (2008). 

 

 Para alcançar seu intento, Serres busca na filosofia 

atomista greco romana, na qual resgata o conceito de 

clinamen (declinação), ao qual Epicuro chamava o 

movimento espontâneo dos átomos que os levava ao desvio 

para fora da linha de queda causada pelo seu peso, “este 

movimento espontâneo não implica uma deliberação 

consciente, é uma espécie de liberdade mecânica” (BRUN, 

1987, p. 66). Também Lucrécio e, posteriormente, Liebniz, 

“autor da primeira filosofia da comunicação, diz Serres, a 

comunicação das substâncias, não das relações” 

(MARCONDES FILHO, 2008), desenvolveram suas 

filosofias baseados no clinanem, sem, contudo, serem levados 

a sério pela “ciência”, dada a dificuldade de comprovação 

desse movimento.  

 Serres, porém, consoante à busca pelo novo, 

caminha nesses passos demonstrando o quanto o desvio é 

importante e criador, já que “o desvio, rigorosamente, é o 

princípio da vida... se há um mundo é porque eles são 

divergentes em relação ao zero” (MARCONDES FILHO, 

2008). Na obra Filosofia Mestiça (1993), Serres já desenvolvia 

a ideia de um terceiro que vai além da síntese do um e outro, 
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dessa ou daquela língua, daquela pureza que uma filosofia – 

e por extensão uma teoria da comunicação – esperam; o 

terceiro é como o arlequim, resultado de suas múltiplas 

peles, andanças pelo universo marcadas em seu corpo e 

impossíveis de desnudar (SERRES, 1993, p. 1-6).  

 Por isso, fazer filosofia e comunicação é utilizar os 

cinco sentidos e não apenas a linguagem, é fazer que todo o 

corpo comprove que existe mais coisas no mundo do que 

podemos dizer delas, o mundo é mais que a linguagem.  

 Aqui sua proposta de uma teoria da comunicação já 

se delineia: uma teoria da comunicação dos corpos onde 

 

Ele é o primeiro suporte da memória e da transmissão, 
nada no entendimento deixa de passar antes pelos 
sentidos, ele foi nosso primeiro cogito.  
Eu sinto, vejo, saboreio, ouço, cheiro, toco, diz Serres, e 
daí eu falo. Mas trata-se de um corpo oco, poroso, 
perfurado, ao estilo do corpo pleno sem órgãos 
(MARCONDES FILHO, 2008). 

 

 Estamos diante do clinanen antes descrito, do vazio e 

do cheio, do movimento, da declinação, de certa forma de 

caos necessário, visto que a natureza busca o simples e o 

necessário, daí a felicidade e rompe a mecânica linear dos 

átomos, criando o novo, daí a liberdade para o homem, 

conforme dizia Epícuro.  

 Assim sendo, a comunicação ocorre, em todos os 

momentos do mundo, o mundo é o espaço da comunicação. 

Contudo, a comunicação nesse mundo fica nas mãos de 

alguns poucos poderosos e, dessa forma, o caminho é abolir 
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esse “atravessador” e falar diretamente com o outro, sem 

intermediários, em uma transmissão direta, aos modelos 

daquela que os jovens marcam quando de suas 

manifestações em apoio de partidos ou instituições sociais.  

 Uma interessante imagem é descrita por Marcondes 

Filho: 

 

A comunicação é a produção de um terceiro a partir da 
confluência de dois... um terceiro entre a primeira e a 
segunda pessoa, circulando entre suas relações. E só se 
inicia de fato quando as pessoas baixam suas guardas: o 
diálogo, em realidade, diz Serres, é praticado por quatro 
pessoas: as duas que se falam, o terceiro excluído, que é 
o demônio delas, mais o terceiro incluído, sua esperança, 
um deus que nasce no meio delas (2008). 

 

 É a comunicação como contato direto entre as 

pessoas, e entre as pessoas e o mundo. A partir daí, Serres 

propõe um método novo para a comunicação que 

“ultrapassa” os citados anteriores: o êxodo e o rodeio como 

método.  

 O êxodo é a partida, é o perder-se. É o ensinar a 

partir, como própria essência da pedagogia, “de fato, nada 

aprendi sem que tenha partido, nem ensinei ninguém sem 

convidá-lo a deixar o ninho” (SERRES, 1993, p. 14). 

Errante, escolhe a bifurcação e vai pela estrada rumo ao 

lugar ignorado. Desse encontro temos o mestiço, homem e 

lugar mestiços agora.  

 No momento em que se parte, tudo começa. A 

comunicação com o outro e com o mundo, também inclui 
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a solidão de se encontrar no meio, entre duas margens após 

uma partida. Nem lá, nem cá. São as referências anteriores 

que se desmancham e o fazem estrangeiro. Mas esse corpo 

estrangeiro apreendeu outras relações, já se faz um novo 

corpo e não apenas um corpo que se deslocou.   

 O êxodo como método enseja à sedução, ou seja, à 

condução para outro lugar. A busca pelo caminho diferente, 

menos óbvio, menos fácil que a comunicação garante em 

seus manuais e modelos. Nessa partida, busca-se ainda pela 

sensibilidade, “palavra que significa a possibilidade ou a 

capacidade em todos os sentidos”, nos diz Serres.  

 Outro momento do mesmo método é o rodeio que 

também significa fazer acompanhar, envolver-se. Como nos 

lembra Serres, para criar é necessário saber tudo e ter 

trabalhado bastante. Contudo, um complicador: a ciência, a 

crítica, o ensino tradicional esterilizam, pois tratam apenas 

de analisar e julgar, “eis a maneira própria dos impotentes, 

que, em conjunto, desfrutam de todos os poderes” (1991, p. 

114).  

 O rodeio do pensamento, que divaga, percorre 

espaços, vazios e turbilhões, se quer criar deve entrar com 

todo o corpo, sentimentos aflorados na pele, solidão do 

abandono do fácil e cômodo, liberdade, prazer, raiva, paixão 

e resistência. Tantos sentimentos e estados resistindo contra 

“tanto as obras já realizadas como das instituições que as 

parasitam” (ibidem).  
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Buscando comunicação, fluxos, anjos, sentidos novos 

mais os cinco  

 

 A que comunicação nos referimos, portanto? A esta 

comunicação em palimpsesto, construída de modo 

provisório em pergaminho que se reescreve continuamente. 

Dos textos iniciais, restam pedaços que complementam as 

novas ideias e se constroem intertextos, nos quais são 

válidos os acasos e as brechas a serem novamente 

preenchidas, as entrelinhas, o imprevisível. 

Com Marcondes Filho, Flusser, Serres, buscamos a 

comunicação como evento transformador, único, 

irrepetível, no qual entra em jogo também a inserção da 

subjetividade e da intuição. Buscamos a permissão e o rigor 

de um método que se possa construir em paralelo, com o 

olhar para os objetos da comunicação, que se descubra no 

processo e que seja transitório e flexível como a própria 

comunicação. O que se espera é entender como se 

constituem os artifícios que se constroem a fim de nos fazer 

esquecer de nossa condição de seres irremediavelmente 

solitários e mortais. A comunicação como esforço de 

organização do caos. A própria teoria da comunicação 

como ciência interpretativa que busca dar sentido ao que 

não faz sentido algum, mais do que explicar o que não terá 

mesmo explicação. Um método participativo, mais que 

investigativo, no qual se invista todo o corpo, com todos os 

sentidos e com a possibilidade da experiência, sabendo-se 

que, a comunicação é a essência da própria vida, e “a vida 
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não é só isso que se vê, é um pouco mais”, como já diziam 

Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho. 
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Cultura, comunicação e arte em diálogo 

 

Quando se discute o conceito de cultura, inúmeras 

são as possibilidades de definição. Etimologicamente, o 

termo remete a cultivo. Cultura seria aquilo que se cultiva, 

desde um jardim a um hábito. Podemos pressupor, no 

étimo, a ação do homem sobre a natureza, a criação de uma 

segunda natureza, nas palavras de Flusser para a 

comunicação. A atuação do homem sobre o meio seria uma 

forma de se produzir cultura.  

Do ponto de vista humanístico, a cultura associa-se 

à formalização de práticas cujo objetivo é elevar o espírito 

humano. Trata-se de um viés que pensa a cultura de maneira 

institucionalizada, disciplinar, escolarizada. Já a vertente 

antropológica define a cultura como o modo de vida de uma 

determinada comunidade e tudo o que isto implica. Assim, 

compõem a cultura a religiosidade, as leis, o folclore, a 

culinária, a vestimenta, a arte.  

Optar por uma destas definições implica em um 

posicionamento teórico, ético, político e estético. O risco 

que se corre ao adotar a postura humanista, por exemplo, é 

o de se entender a cultura como hierarquizada, ou seja, 

quanto mais refinada, institucional, disciplinada, mais alto o 

degrau que ocupa. Nesse sentido, a cultura popular estaria 

relegada a uma esfera inferior, bem como a cultura de massa, 

por seu imediatismo e por sua linguagem chã. 

O fato é que, independente de qual seja o 

posicionamento teórico adotado, não se pode desprezar a 
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interferência das mídias na construção do que se entende 

por cultura. É disto que trata o pesquisador e poeta 

Philadelpho Menezes (2001) ao falar a respeito da histórica 

interferência dos meios de comunicação no entendimento 

da cultura. A cultura letrada nasce pela influência da 

imprensa. A de massa é resultado da comunicação via rádio 

e TV. E contemporaneamente é inegável e crescente a 

interferência dos meios digitais na construção / 

transformação da cultura. Para se falar em uma cultura 

global, portanto, é imprescindível ressaltar que essa 

globalização depende dos meios de comunicação e de 

difusão de conhecimento. A chamada “aldeia global” de 

McLuhan só é possível para aqueles que têm acesso aos 

meios de comunicação, especialmente aos meios digitais.  

Philadelpho Menezes (2001) explica que a cultura, 

sob a perspectiva da globalização, associada ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação, é a 

possibilidade de se armazenar conhecimento e trocar 

informações entre as pessoas, graças a um repertório que é 

comum a todos, ao qual ele chama de conhecimento 

coletivo. Para ele, o termo “novas tecnologias” se resume à 

passagem do analógico ao digital, e explica que a 

numeralização de tudo o que é cultura transforma o tempo 

e o espaço, já que o tempo fica muito imediato: 

 

A numeralização da informação, a transformação em 
código numérico de tudo que é cultural, de tudo que é 
comunicação dentro de uma rede informacional tecnizada, 
cria uma mudança muito grande no conceito do tempo e 
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espaço porque o tempo fica muito imediato. A história 
dos meios de comunicação, do telégrafo até a televisão, é 
a história do encurtamento do tempo. A rapidez com que 
as informações vão chegando aos lugares, nos pontos 
mais distantes possíveis, é, ao mesmo tempo, uma 
diminuição de espaços geográficos: é o mundo que vai se 
tornando mais aldeia, como já nos dizia McLuhan, o 
comunicólogo canadense (p. 173). 

 

A sensação, explica o Professor Philadelpho 

Menezes (idem), é a de vivermos em um mundo pequeno.  

Podemos considerar que os meios de transporte 

foram os primeiros responsáveis por ampliar 

mecanicamente o homem, pensando na extensão como a 

pensou McLuhan. Vale lembrar que uma das primeiras 

formas de se fazer comunicar o homem com outros 

homens, povoados com outros povoados, culturas com 

outras culturas, foi a utilização do cavalo, que encurtou os 

caminhos, permitindo que as mensagens percorressem 

maiores distâncias em menor tempo. Depois o carro, o 

avião e hoje, com a internet, sobretudo, sabemos dos 

acontecimentos em tempo real e nos comunicamos com 

pessoas de outros países em, como é o caso do Skype e 

outros. Temos a possibilidade de nos deslocar e chegar em 

algum lugar minutos antes daquele em que havíamos saído, 

experimentando o tempo e sua ação em diferentes 

instâncias, antes imagináveis apenas na ficção: podemos, de 

avião, sair de Lisboa em determinado horário e chegar em 

Madrid 15 minutos antes do que se havia saído, quase uma 

viagem no tempo. Há uma sensação de imediaticidade, de 
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proximidade, de totalidade por meio do fragmento – parece 

que conhecemos tudo, mas, na verdade, juntamos 

fragmentos, muitos, de muitas partes de realidades sempre 

parciais, e que são consideradas realidades na medida em 

que são realidades midiatizadas. Se está nos meios, é crível, 

é real, existe. Se não está, é como se nunca houvesse 

existido.  

Menezes (2001) credita ao nascimento da cultura do 

livro, da indústria do livro, o nascimento da Modernidade: 

“É aí que se forma o “espírito moderno” e que se rompe 

com a estrutura dogmática do conhecimento fechado dos 

valores da igreja medieval” (p. 174). O valor do espírito 

moderno se fortalecerá com os ideais de liberdade e 

democracia da Revolução Francesa (séc. XVIII). Para 

Menezes, a despeito da globalização da cultura, do risco de 

um achatamento hegemônico das identidades, possível 

fruto do domínio de dois principais centros irradiadores 

desta cultura digital, os Estados Unidos e, em alguma 

medida, a Europa, há outra possibilidade, a da sobrevivência 

e manifestação das diversidades graças à possibilidade de 

compor o tecido da imensa rede de informações disponíveis 

nos meios de comunicação digitais. Para o autor, inclusive, 

não há outra forma de sobrevivência que não esta 

participação nos meios. Isso significa buscar outros 

modelos possíveis de comunicação. Silvio Tendler, 

documentarista brasileiro, mostra em “Encontro com 

Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá” 

(2006) uma espécie de “perspectiva periférica” (segundo o 
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próprio diretor) da globalização. Para isso, Tendler se apoia 

no pensamento de Milton Santos, que entremeia o 

documentário em uma entrevista ilustrada com a 

interpretação do diretor e nichos de comunicação 

diferenciados, vozes dissonantes que conseguem furar o 

grande agendamento midiático, trazendo pautas e modos de 

produção que não se coadunam com os grandes grupos de 

mídia. São expressões exercidas com maior liberdade e, em 

alguma medida, com um grande alcance, a exemplo dos 

índios que, utilizando a internet, denunciaram a atuação de 

madeireiros ilegais no Brasil e se comunicaram com ONGS 

internacionais. Tendler demonstra que há produtores 

alternativos e espaços alternativos de comunicação, todos 

eles possibilitados pela associação de grupos e de vontade 

política exercida com a utilização dos aparatos tecnológicos 

da comunicação.  

É claro que não podemos afirmar que a Internet é 

um espaço democrático, libertário, alternativo e acessível, 

apenas. Há que se destacar todas as possibilidades deste 

meio: a de panóptico, exercendo vigilância sobre cada um 

de nossos passos e fornecendo dados de seus usuários para 

as mais variadas finalidades, sobretudo a mercadológica; a 

de meio de confusão, mais do que comunhão – são tantas 

as informações, tantas as possibilidades, tantos os caminhos 

a serem trilhados que restam, muitas vezes, a dispersão, a 

informação banal, as braçadas rápidas e de superfície e 

equívoco, muito mais do que a escolha, o mergulho em 

profundidade. Entretanto, também não se pode negar seu 
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alcance cada vez maior, os custos de acesso que diminuem 

na mesma proporção em que avança tecnicamente e se 

expande em mobilidade e convergência. Mais uma vez, a 

solução para a utilização democrática e diversificada deste 

meio parece apontar para o óbvio, e o mais difícil, a 

educação para os meios, seu domínio, para o exercício 

destes aparatos como promotores das culturas, não apenas 

como difusores de informação e entretenimento dos 

mesmos grupos detentores dos meios convencionais. 

Para Lotman (1978), assim como para outros 

pesquisadores da semiótica da cultura, cultura é linguagem, 

e seus produtos são uma forma de modelização. Quais 

modelos estamos produzindo, com a linguagem dos novos 

meios digitais? O que seremos, a partir dessa cultura 

transformada de que somos parte? A arte, linguagem 

complexa, também segundo Lotman (idem), é fruto de seu 

tempo. Manifestações artísticas como aquelas presentes 

desde a década de 40, com a Poesia Concreta, e consolidadas 

nas décadas de 90, como, por exemplo, com o Vídeo Brasil, 

festival internacional de arte eletrônica criado por Solange 

Farkas, já apontavam para a convergência, a fragmentação, 

a confusão de informações, a liquidez, cada vez mais 

evidentes no universo contemporâneo. A poesia concreta 

dos irmãos Campos, Pignatari e Plaza, entre outros, foi a 

precursora do Design Gráfico no Brasil e trazia à tona a 

necessidade de se pensar o poético associado ao espaço, à 

visualidade, à rapidez telegráfica e à comunicação de massa. 

Trata-se de uma poesia do provisório, do transitório, do 



 

(39) 

humor ácido e crítico, do cotidiano repensado e 

transformado. Poesia cuja tônica é a experimentação, na 

qual os processos de criação contam tanto quanto seus 

resultados – uma poesia, portanto, da experiência, na qual 

se deve mergulhar o corpo com todos os seus sentidos. 

Antes ainda, na década de 20, já se desenhava esta 

experimentação (que seria retomada pelos concretistas) com 

Oswald de Andrade, cuja poesia, antes de ser moderna, já 

era pós-moderna. É desta estética que nos fala Philadelpho 

Menezes (2001). O autor discute, assim, três fases da 

percepção estética: 

 

A arte tradicional tinha uma recepção puramente 
contemplativa. É você quem vai ver o quadro, vai ao 
museu, a uma galeria, assistir a uma peça de teatro, 
escutar uma música. É você quem contempla. No início 
do século XX, as vanguardas, em um grande momento 
de questionamento da tradição, de tentativa de inventar 
um novo homem, procuravam — na Itália, França, na 
Europa, enfim, nos Estados Unidos e, um pouco depois, 
no Brasil, através do modernismo, nos anos 20 — 
estabelecer um outro tipo de relação entre a obra e o 
público. Tal relação foi feita através da provocação. Os 
movimentos de vanguarda provocavam, incitavam a 
participação, agrediam, faziam coisas que chocavam a 
recepção. Hoje vivemos um outro momento em que 
poderíamos nos referir a uma arte tecnológica, ligada à 
digitalização da informação estética muito dirigida pela 
participação interativa, pela interatividade do usuário, 
pelo receptor. Esse receptor de hoje não contempla mais, 
não só ele deve se sentir provocado, como deve mexer na 
comunicação (p. 176). 
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Na concepção de Lotman (1978), a arte é um 

produto da cultura (linguagem), assim como a comunicação. 

Quando Menezes expõe o fato de que o receptor de hoje 

deve “mexer na comunicação”, arte e comunicação andam 

em paralelo. Do mesmo modo que a arte tradicional 

pressupõe a contemplação, a comunicação de massa da era 

industrial prevê um receptor passivo. Se a Modernidade 

nasce com a indústria do livro, e supõe rupturas estéticas e 

a função de provocar, a pós-modernidade, fruto da 

modernidade, assim como a arte contemporânea, pede, na 

comunicação, um receptor interativo, capaz de reagir e 

interferir. Menezes (2001) explica a ruptura radical que 

significa este processo na arte: 

 

No momento em que o receptor opta por um caminho, 
podendo, às vezes, até modificar o produto, há uma 
mudança radical. Então, o bem artístico hoje é, em grande 
parte, o bem feito pela tecnologia. A arte tecnológica é 
essa arte feita por bens materiais. E nessa materialidade 
flexível: você mexe, retorna, faz, refaz, modifica. Para 
você ela assume uma nova forma, totalmente diferente 
da obra tradicional. Você vai hoje a um museu e, agora, 
pode pegar. Às vezes ela foi feita para ser tocada e você 
não pode mexer nela; o artista já a concebeu pensando 
que você poderia fazer girar uma roda de bicicleta, e, 
antes, isso seria inconcebível. Já na obra imaterial, digital 
em rede, ou em ambientes tecnológicos, você tem essa 
capacidade, você aceita a modificação do usuário (p. 177). 

 

 Na comunicação ocorre o mesmo processo. 

Imagens transitam de um a outro site, são alteradas por 

programas de edição. Fragmentos de notícias se espalham 
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por blogs, telejornais e celulares, alterados, descartados, 

comentados pelos usuários. A Wikipédia se constrói de 

forma colaborativa. Músicas, filmes, livros são encontrados 

à disposição para uso e abuso. Baixados, copiados, 

plagiados, os produtos da informação e do conhecimento 

ganham uma dimensão antes impensada: intercambiam-se 

as esferas da produção, da recepção e da difusão. Para 

alguns, a panaceia cultural. Para outros, o caos absoluto. O 

certo é que há uma atmosfera de suposta liberdade ou 

liberalidade, mas o controle, ora explícito e ora nublado, 

ainda está ali, vigilante. Ainda há a hegemonia de grupos 

detentores das mídias e milhares de excluídos, incapazes de 

mudar o canal da TV, quanto mais acessarem (e 

selecionarem) um site.  

 Para Menezes (idem), com as novas tecnologias e a 

arte tecnológica, questiona-se o conceito de fixidez na arte. 

A arte existe muito mais como um processo de criação, no 

qual, o que conta, é o próprio processo. Podemos, então, 

afirmar que se trata de uma arte provisória, em um mundo 

de comunicação também provisória. Exemplo disso são as 

notícias produzidas em tempo real – como “o tempo não 

pára”, já dizia o poeta Cazuza – impossível se querer alguma 

fixação e aprofundamento. O momentâneo, o instantâneo, 

dá lugar ao rígido, ao perene. O autor também destaca a 

coexistência entre a arte tecnológica e as artes tradicionais: 

 

Continua existindo a pintura de tela, a escultura em 
mármore, a escultura em cobre, mas existe também uma 
tecnologia que aponta para um outro tipo de processo de 
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criação/produção. E uma coisa entra na outra. Aquele 
suporte vai sofrer influência das técnicas do usuário 
digital. Isso tem a ver também com o usuário da 
contemplação. Então, a coisa não é assim tão 
padronizada e isso é o que faz a riqueza da arte hoje 
(idem). 

 

 Paralelamente ao convívio entre arte tradicional e 

arte tecnológica, percebemos a comunicação digital e a 

analógica, ainda coabitando e interferindo mutuamente uma 

na outra. Os livros ainda lotam as bibliotecas e atraem 

milhares de pessoas às Bienais. Sites copiam o formato do 

livro, incitando o receptor a apertar um botão para virar as 

páginas imaginárias. O jornal continua sendo impresso, 

enquanto os blogs, sites e celulares fornecem-nos as notícias 

que acabaram de acontecer. O rádio se fortalece com a sua 

digitalização, ocupando espaço nos celulares e 

computadores, transformando-se em rádio para ver, ao 

fornecer imagens ao vivo do estúdio. O corpo, fundamental 

em todos os processos comunicacionais, continua em seu 

papel performático, presencial, experimental e sensível / 

erótico. E é este corpo, feito em voz, que Philadelpho 

Menezes, crítico-criador, traz para o centro da comunicação 

e da arte ao discutir arte e comunicação por meio da 

experiência com a poesia sonora.  

Ao usar a sua própria voz para debater as 

possibilidades poéticas da tecnologia, o autor exercita o 

corpo como ainda essencial. O corpo mortal de Phila e sua 

mente genial, que se faz eterna, perenizada pela tecnologia 

digital. Trata-se da conquista daquilo de que nos fala Flusser: 



 

(43) 

Phila vence a morte por meio da segunda natureza, a 

linguagem, a poética. 

 

Sonoridade, cores, cultura, tecnologia... 

 

Outro aspecto que se pode verificar é a relação da 

cultura com o uso da sonoridade e as possibilidades 

tecnológicas de cada momento. Uma das afirmações 

conhecidas de John Cage (1976, p. 3) é indicativa de um 

caminho: “onde quer que estejamos o que ouvimos é na 

maior parte ruído. E quando ignoramos, nos incomoda. E 

quando nós ouvimos, ficamos fascinados”. Dessa forma, 

podemos encontrar uma poética nos ruídos e, inclusive, 

fazer uma aproximação entre a exclusão do ruído como 

“som não-musical, simples ou vulgar ruído, e a exclusão 

cultural das massas como humanidade não civilizada”, 

como sugere Pardo em seu estudo sobre a cultura de massa 

(2007, p. 377).  

Contudo, essa aceitação da sonoridade do ruído e do 

silêncio pode ser enganosa, como se observa através do 

ícone sonoro 4’33”. O músico David Tutor, na primeira 

apresentação dessa peça, sentou-se, abriu a tampa do piano 

e ficou em silêncio por 33 segundos. Fechou a tampa. 

Voltou a reabri-la e permaneceu mais 2 minutos e 40 

segundos em silêncio. Fechou a tampa. Reabriu-a e 

permaneceu mais 1 minuto e 20 segundos em silêncio. 

Fechou a tampa do piano e saiu do palco. O próprio autor 
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questionava a “liberdade” dos músicos existente em suas 

peças:  

 

Preciso encontrar um meio das pessoas serem livres sem 
se tornarem imbecis. De forma que sua liberdade os 
torne nobres. Como farei isso? Eis a questão. Questão ou 
não (isto é, se o que eu farei responderá ou não à 
situação), meu problema se tornou mais social do que 
musical (TUTOR apud CAGE, 1985, p. 137). 

 

 Esse questionamento coloca em relevo que o 

acaso, o imprevisível, o imprevisto na música, na poesia 

sonora e em outras formas de manifestar a sonoridade não 

devem carecer de critérios ou inteligência. É o que sugere 

Cage quando descreve o que se ouvia naquela primeira 

apresentação de 4’33”:  

 

Durante o primeiro movimento se escutava um vento 
ligeiro que vinha de fora, durante o segundo as gotas de 
chuva sobre o telhado e durante o terceiro movimento 
era o som das pessoas falando e indo embora, era o que 
se ouvia (CAGE apud PARDO, 2001, p. 39).  

 

 Outro silêncio famoso está na canção pop A day in 

the life, dos Beatles. Nos créditos da capa do disco, aparece 

indicado o tempo de 5'03” e somente escutamos 4'30”.  

 Isso demonstra que mesmo a experimentação 

poético-musical pode ser executada e/ou incluída em um 

disco de música pop a ser vendido para milhões de ouvintes, 

como de fato ocorreu com o disco Sgt Peppers Lonely Hearts 

Club Band, lançado em 01/06/1967. Contudo, a questão que 

merece destaque aqui é a possibilidade de uma sonoridade e 
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estética poética ser colocada e compreendida pelos “não 

iniciados”, como é a proposta deixada pela produção de 

Philadelpho Menezes.  

 Ainda que a poesia sonora seja uma forma de 

expressão que trafegue por vários formatos – visuais, vocais, 

escrita, formas, expressão gestual/facial - o componente 

musical está presente. O “poema não música” de Menezes 

é uma indicação de que ele pretendia “avançar” sua poética 

para além do “apenas música”, sem, contudo, abolir a 

musicalidade.   

 Encontrar novos formatos e maneiras de exprimir o 

fazer poesia, nem sempre voltada para um grande público, 

mas utilizando sonoridades conhecidas para eles, como é o 

caso do “poema não música”, traz outra experiência estética 

para autor e ouvintes.  

 Devemos acrescentar ainda as cores que a poesia 

sonora indica, a sua dimensão visual trazendo no mesmo 

patamar o som e as imagens dele extraídas pela percepção 

do ouvinte, agora “ouvinte visual”. Inclusive, a relação entre 

som e cor é mais natural do que se imagina, os músicos 

utilizam palavras como  

 

tom, tonalidade, cromatismo, color, coloratura, entre 
outros. Referendados pela palavra alemã Klangfarbe, que 
quer dizer timbre e cuja tradução em inglês resulta no 
termo tone-colour, muitos livros em português tentam 
facilitar a compreensão, dizendo simplesmente que 'ele é 
a cor do som' (CAZNOK, 2003, p. 28-29). 
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 As correspondências podem ser verificadas entre a 

voz, cores e elementos; também com relação à cor e à 

frequência sonora (a altura das notas musicais); outra 

possibilidade é entre a cor e o intervalo musical e, ainda, 

entre a cor e a escala cromática (CAZNOK, 2003, p. 27-39). 

 Apenas com a intenção de experienciar as cores de 

um poema sonoro de Philadelpho Menezes, escolhemos o 

já citado “poema não música”, postado no YouTube. Este 

poema sonoro tem como base o Concerto No. 1 in E major, 

Op. 8, "La primavera", de Antonio Vivaldi, mixado à poesia.  

 Utilizamos, para tanto, programas e equipamentos 

simples, o Itunes 10 para a reprodução do vídeo e áudio, um 

Tuner e metrônomo KS-2100 Shelter (USA) plugado ao 

macbook. Várias foram as tentativas de classificar as notas 

e as cores. Aqui optamos pela tabela “Correspondência 

entre escala cromática e gama de cores de Castel”, indicada 

por Caznok (2003, p. 37), na qual apresenta o seguinte: 

 

NOTA COR NOTA COR 

Dó Azul Fa# Laranja 

Do# Verde-mar Sol Vermelho 

Ré Verde Sol# Carmesin 

Ré# Oliva Lá Violeta 

Mi Amarelo Lá# Ágata 

Fá 
“Aurora” 

(laranja-caro) 
Si 

Violant 

(azul com matiz avermelhado) 
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 Explica a autora (2003, p.37-38) que “retira-se dessa 

gama de cores a correspondência entre os três sons do 

acorde de dó maior... e as três cores primárias: dó: azul, mi: 

amarelo, sol: vermelho”. Quanto mais aguda for ficando a 

sequência, mais claras as cores, chegando ao branco, e 

quanto mais grave, mais escuras, até atingir o preto. Chama 

atenção a quantidade de tentativas de construir um teclado 

colorido durante o século XIX, numa clara busca da união 

entre som e cor.  

 Assim, de posse da tabela de cores, a música foi 

marcada, com o auxílio do Tuner nos momentos onde a voz 

do autor aparece sobrepondo a música. Dessa forma, a 

divisão/notação é: 

  

TEMPO NOTA MUSICAL 

Início LA SOL FÁ# 

0’05’’ a 0’20’’ FÁ# SOL SOL# 

0’30’’ FÁ# 

1’02’’ MI 

1’05’’ FÁ# 

1’12’’ LA 

1’39’’ FÁ 

1’43’’   SOL# 

1’50’’ a 1’57’’ DÓ DÓ# FÁ 

Final FÁ 
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Completando nosso exercício, utilizando as cores 

correspondentes, temos: 

 

TEMPO NOTA MUSICAL COR 

Início LA SOL FÁ# 
Violeta | Vermelho | 

Laranja 

0’05’’ a 0’20’’ FÁ# SOL SOL# 
Laranja | Vermelho | 

Carmesim 

0’30’’ FÁ# Laranja 

1’02’’ MI Amarelo 

1’05’’ FÁ# Laranja 

1’12’’ LA Violeta 

1’39’’ FÁ 
Aurora 

(laranja-claro) 

1’43’’  SOL# Carmesim 

1’50’’ a 1’56’’ DÓ DÓ# 
Azul | 

Azul Verde-mar 

Final FÁ 
Aurora 

(laranja-claro) 

 

Percebe-se que o poema sonoro de Philadelpho 

Menezes se coloca em uma zona intermediária, sem grandes 

oscilações, nem para o agudo e nem para o grave. Iniciando 

com o violeta e, logo, o vermelho, o laranja. Apenas no 

fechamento do poema, entre os minutos 1’50’’ e 1’56’’ , é 

que a coloração vai para o azul e o poema encerra com o 
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Aurora. Parece acertado afirmar também que a poética 

multissensorial já era uma tendência anunciada nas poesias 

visuais do poeta, e efetivada nos poemas sonoros. 

Ainda que se possa questionar as cores apresentadas 

para as notas musicais, a busca aqui não era de uma 

cientificidade positiva de causa e efeito. Caso assim 

possamos falar, fomos mais fenomenólogos, exercitando a 

subjetividade, do que cientistas buscando comprovar uma 

hipótese pré-estabelecida. Talvez caiba dizer aqui que a 

sinestesia, figura comum na poética do verbal, aparece 

também na poesia sonora. Essa sinestesia dá margem à 

possibilidade de uma experiência corporal em que os 

sentidos vêm integrados, distantes da enganosa concepção 

de que ou vemos ou ouvimos. Ouvivemos. Ouvimos, 

vemos, vivemos a poesia. Que nunca é apenas uma coisa só. 

O signo poético se caracteriza por ser um signo erótico – 

para os sentidos – todos eles.  

A obra talvez supere o artista que supera a morte e 

a finitude da vida, sendo lido, visto e repercutido em rede e, 

com isso, parte de sua obra continua in progress para as novas 

gerações re-lerem, re-interpretarem em outros processos e 

relações que, possivelmente, nem mesmo Philadelpho 

Menezes imaginava. Será outra poética. 
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Comunicação, arte e tecnologia 

 

A arte, a tecnologia e a ciência, embora distintas, 

específicas em suas características e linguagens, convergem, 

esbarram-se e são interdependentes em muitos aspectos.  

Muitos artistas, como no emblemático caso de 

Leonardo da Vinci, foram também cientistas e 

pesquisadores. Sabe-se que Da Vinci utilizou grande parte 

de seu conhecimento científico para a produção de sua arte. 

Também não se pode negar o fato de que a arte é uma forma 

de conhecimento, por se tratar de uma linguagem que 

envolve a complexidade, no sentido lotmaniano (1978). Em 

um mundo onde a complexidade aumenta mais e mais, faz-

se necessário um modo de conhecimento que abarque seus 

aspectos objetivos e subjetivos.   

Da Vinci, conhecido especialmente por sua pintura, 

transitou por várias esferas do conhecimento, da anatomia 

à engenharia, da botânica à música, e soube conjugar arte e 

ciência graças à sua mente inquieta e criadora. Não deixa de 

ser curioso o fato de que a sua obra mais conhecida, a Mona 

Lisa, revestida de uma aura sacra, fetichizada, 

paradoxalmente, graças à tecnologia fotográfica, tenha sido 

também uma das obras mais reproduzidas do mundo e de 

todos os tempos: de canecas a camisetas, de cadernos a 

intertextos em filmes de animação, de sátiras a releituras 

como a Mona Lisa de Bigodes, de Duchamp, a pintura de 

Leonardo ganhou notoriedade e se popularizou em grande 

parte graças ao poder dos meios de comunicação de massa, 
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graças às tecnologias de reprodução de imagens. É o 

exemplo mais popular de obra única que deu margem à 

reprodução em série – e a graça de ser reproduzida em série, 

alterada, parodiada, só é possível por se tratar de uma obra 

única, permeada pela aura da arte consagrada e intocável.  

Por meio da ficção, artistas foram capazes de 

preconizar invenções que nasceram nos romances, como no 

caso dos mundos imaginados por Júlio Verne, projetados 

não apenas por uma mente fantasiosa, mas como fruto de 

estudos precisos e interdisciplinares, especialmente aqueles 

voltados às descobertas científicas e à geografia, sobre os 

quais ele especialmente se debruçaria como pesquisador 

para poder escrever ficção. Segundo Mourão (2005, p. 9):  

 

Suas especulações baseavam-se numa documentação 
científica impressionante que acumulava antes de iniciar 
os seus romances. A estas pesquisas se associava uma 
imaginação literária e poética de grande sensibilidade 
político-social que valorizava a importância da ciência e 
da tecnologia. Como disse o filósofo e escritor Serres: 
desde a morte de Verne falta um escritor que dê a ciência 
a valorização que ela merece. Até hoje, o próprio nome 
Jules Verne evoca as imagens de um mundo, onde o 
cientista era uma mente preocupada em preservar um 
futuro feliz e justo para a humanidade – como, por 
exemplo, a do capitão Nemo, capaz de destruir os seus 
inventos, pois acreditava que os governos ainda não 
estavam prontos para recebê-los - em relatos fantásticos 
ricamente ilustrados das Viagens extraordinárias, que 
mais tarde seriam aproveitados pelo cinema. Em 
consequência dos seus textos de visionário e do seu 
permanente aproveitamento cinematográfico, o nome de 
Jules Verne tornou-se um mito universal e imortal. 
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Considerado um dos pioneiros da literatura de 

ficção científica, Verne teve sua obra, inúmeras vezes, e até 

os dias de hoje, adaptada para o cinema (uma de suas 

predições tecnológicas é o cinema falado) e a televisão. 

Talvez essas adaptações, realizadas com o uso da tecnologia 

do cinema, o tenham tornado ainda mais popular. 

Muitos objetos da ficção, tempos depois de sua 

menção na arte, tornaram-se tecnicamente viáveis e 

passaram ao cotidiano, tais como, no caso de Verne, o 

submarino, a televisão, o helicóptero (para o qual Da Vinci 

também criou um protótipo), entre muitos outros.  

A ciência é, portanto, matéria da arte e da ficção: 

viagens para o passado e o futuro, naves espaciais, seres 

geneticamente transformados, aventuras com o corpo 

humano, aparatos para congelar corpos, duplicar a realidade 

e invadir as mentes humanas – sonhos que povoam as 

imagens ficcionais em todos os seus suportes: literatura, 

cinema, quadrinhos. Também a arte incorpora os aparatos 

técnicos, as invenções, os avanços da biotecnologia, 

questionando, rompendo, transformando, como acontece 

contemporaneamente com o trabalho de Stelarc (Stelios 

Arcadiou). O trabalho de Stelarc esbarra na ficção científica, 

passa pela engenharia, pela robótica e culmina na 

biotecnologia. Com ele, é possível afirmar que arte, ciência 

e tecnologia andam juntas há tempos, do contrário, não 

poderíamos mencionar os exemplos de Da Vinci e Verne, 

mas, na atualidade, há uma radical aproximação, antes 

impensada. O artista australiano Stelarc, apoiado em 
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referências futuristas, utiliza apetrechos acoplados ao corpo 

como possibilidades de compreendê-lo, superá-lo e 

entendê-lo. A tônica de seu trabalho está centrada na ideia 

de um corpo obsoleto, para o qual resta juntar-se à máquina 

a fim de superar os seus limites. Em suas performances, 

Stelarc utiliza-se da robótica, apresentando-se ora com um 

terceiro braço e em outros momentos com pernas 

pneumáticas em formato de aranha. Por eletrodos 

controlados remotamente, incluindo a cooperação de 

pessoas voluntárias, pela internet, ele é suspenso e se 

movimenta. Seu trabalho mais polêmico foi o realizado em 

2007. Stelarc, por meio de um cultivo celular, implantou 

uma prótese de orelha humana em seu braço esquerdo. O 

propósito também passava pelo questionamento da 

condição obsoleta do corpo: em meio à profusão de 

informações de que estamos cercados, os sentidos já não 

dão mais conta de perceber o mundo. Cabe a reinvenção 

dos modos de perceber, ampliando os sensores – no caso 

do artista, uma orelha a mais talvez pudesse vir a fazer 

alguma diferença nas possibilidades de se perceber o 

mundo, os fenômenos.  

Antes da robótica, porém, da biotecnologia, das 

mídias digitais, é necessário retroceder e lembrar que a 

fotografia já significou um marco nesta convergência entre 

arte, tecnologia e ciência, e transformou as concepções do 

que é a representação visual. Com ela, concede-se à pintura 

a liberdade de fugir da representação figurativa do mundo 

que nos cerca, além da aproximação que proporciona entre 
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a imagem e o sujeito. A fotografia permite outro olhar 

perceptivo, resultado da associação entre o mecânico e o 

subjetivo. A partir dela vem à tona um mundo invisível e 

ainda não percebido, possibilita-se a construção de arquivos 

complementares à memória e a sua utilização atenderá ao 

cotidiano, aos artistas e cientistas.  

É fato que a fotografia muda a metodologia de 

pesquisa de muitas áreas das ciências, em especial a 

antropologia, a etnografia e a história. O pesquisador deixa 

o seu gabinete, vai a campo, mistura-se ao seu objeto e 

vivencia-o com todo o corpo, num processo de pesquisa 

participativa. Posteriormente, volta ao gabinete portando 

seus registros fotográficos, que poderão ser avaliados com 

um pouco mais de distância.  

No campo artístico, assim como no científico, o 

impacto do advento fotográfico se dá em diversos aspectos. 

A arte em tela ganha a possibilidade de se desvincular do 

retrato, papel que passa a ser exercido pela fotografia, tida, 

naquele momento, supostamente, como a representação do 

real – um engodo, já que se trata de um real recortado, 

portanto, transformado não apenas pelo olhar do fotógrafo, 

mas também pela técnica, pela química, pela impressão no 

papel ou em outros objetos. Também a fotografia acaba por 

possibilitar esse questionamento do real ao fornecer aos 

produtores os recursos para a manipulação das imagens 

captadas.  

Mais do que disputarem território, as duas formas 

de linguagem, fotografia e pintura, encontram-se e se 
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retroalimentam. Muitos pintores fizeram uso da fotografia 

para a produção de suas obras, bem como houve momentos 

em que a estética fotográfica procurou na pintura a sua 

linguagem, caso do pictorialismo na fotografia e do 

impressionismo na pintura. 

Quanto às reações despertadas com o surgimento, 

não só da fotografia, mas de todos os novos aparatos 

tecnológicos, historicamente, também foram muito 

diversas: curiosidade e adesão por parte de um público 

curioso, crítica dos intelectuais e profissionais da área, 

liberdade para os artistas exercitarem o meio anterior como 

arte, instigação para as possibilidades estéticas no novo 

meio. O meio anterior se abre à possibilidade 

metalinguística, já que pode ser investigado mais 

profundamente na sua essência como linguagem.  

A partir das vanguardas artísticas europeias, 

estabelece-se uma estética da ruptura, do questionamento, 

da experimentação. Dentre elas, explica Venturelli (2004), o 

futurismo foi aquele que mais transgrediu e rompeu com o 

discurso tradicional, porque com ele ocorre um conflito 

simultâneo nas esferas da política, da cultura, da tecnologia 

e da arte.  

A arte é política na mesma medida em que busca 

romper com o passado e trazer para sua linguagem as 

transformações da cultura. Por isso, velocidade e 

fragmentação são ideais tão presentes naquilo que se 

produziu pelas vanguardas, entre os quais ilustram muito 

bem os exemplos de Eisenstein, com a montagem 
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cinematográfica, os cubistas, com a sobreposição de vários 

pontos de vista e o brasileiro Oswald de Andrade, que soube 

transformar o texto verbal em imagem, a partir da utilização 

da metonímia como fragmento de um quebra-cabeças, feito 

de palavras-imagens. No poema abaixo, pode se perceber 

este uso da metonímia como um recurso imagético, de 

montagem de fragmentos, a partir do qual será necessária a 

intervenção do leitor, que fará o rearranjo do texto, 

remontando-o: 

 

O capoeira 
 

- Qué apanha sordado? 
- O quê? 
- Qué apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada.  
 

(ANDRADE, 2000, p. 87). 

 

Para o fruidor desses processos artísticos, cabe uma 

participação mais ativa, na qual é necessária, no caso da obra 

de Oswald de Andrade, a remontagem destes fragmentos, a 

reestruturação das peças, como se a obra supusesse um jogo. 

O Modernismo no Brasil, sobretudo na figura de Oswald de 

Andrade, avança em direção ao Pós-Modernismo, 

principalmente porque fez a convergência entre os gêneros 

literário e o jornalístico, com o uso, na literatura, da 

brevidade, da concisão, da diagramação valorizada, 

entendendo-se o espaço branco da página como um espaço 
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significante. É evidente, ainda, o uso do cotidiano como 

matéria para a arte / poesia. 

Neste jogo, não cabe mais a contemplação, mas sim 

a ação, que culmina na arte no formato dos chamados 

happening, nos quais contam o imediatismo, a intensidade do 

momento, o sentimento de participação individual e 

acidentes imprevisíveis que mantêm a plateia altamente 

envolvida, conforme nos atesta Venturelli (2004). Essa arte 

do fragmento, da velocidade e do provisório parece apontar 

para a leitura do pós-moderno realizada por Lyotard (2002). 

O diagnóstico da pós-modernidade, para o autor, aponta 

para a inexistência de uma metanarrativa que torne os 

discursos aceitos por todas as culturas. Assim, a legitimação 

dos saberes só pode ser local e contextual, a linguagem só 

adquire sentido quando usada – um "lance" em um jogo 

específico – e os saberes são justificados por consensos 

provisórios e parciais. Os apontamentos de Lyotard sobre 

as características da pós-modernidade, transportados para 

uma leitura da obra vanguardista oswaldiana, possibilitam 

ler em Oswald de Andrade um moderno pós-moderno.  

Na fotografia, Venturelli destaca Man Ray como um 

pioneiro na tecnopoética, “experimentando diretamente a 

tecnologia para fins poéticos como linguagem” (2004, p. 

17): 

 

Ele foi um visionário que soube aproveitar o contexto 
iconoclasta dos movimentos modernos para desenvolver 
e assumir um lugar na história como um dos artistas 
responsáveis pelas primeiras obras da tecnopoética. 
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Apesar de manter o contato com o real, enquanto a 
pintura se distanciava da sua representação, ele 
aproveitou o discurso da época para mostrar que a 
fotografia podia fazer parte das novas subjetividades de 
um novo tempo e se impôs como pioneiro.  

 

 Venturelli (ibidem) explica que esta nova concepção 

de arte tem relação estreita com as mudanças nos postulados 

filosóficos e científicos do período, dentre os quais, as ideias 

sobre o sujeito e seu lugar central na história, com Nietzsche 

e Freud, e o questionamento das noções de tempo e espaço. 

“Assim, após 1915, passamos a entender que o tempo não 

é completamente isolado e independente do espaço, mas 

que se combinam para formar o espaço-tempo 

quadridimensional” (Venturelli, 2004, p. 18). 

 Trata-se de uma arte que envolve “máquinas, cabos, 

componentes matemáticos, físicos, etc.” (idem, p. 23), mas, 

ao mesmo tempo: “a arte que nasce da união entre a criação 

artística e a tecnologia é a mais efêmera de todas: a arte do 

espaço-tempo-movimento. É a arte da ação e do 

dinamismo” (ibidem). 

 Toda arte é fruto de seu tempo. Os artistas são as 

“antenas da raça” (Pound, 2006), porquanto são capazes de 

apreender o momento, que passa cada vez mais 

despercebido, incapazes que nos tornamos de remontar 

tantos e tantos fragmentos, cada vez mais numerosos, 

desconexos e cambiantes. Ficar ao lado dos artistas e 

procurar conhecer com eles. Talvez este seja um caminho 
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para a compreensão do mundo cada vez mais sem sentido 

em que navegamos entre links e tropeços. 

 Em um esforço de cartografar aquilo que Venturelli 

(2004) expõe em seu texto, para podermos visualizar, 

mesmo de maneira linear, as mudanças e alterações pelas 

quais a arte passou no último século, temos que a grande 

dificuldade de uma tabela dessa natureza é determinar as 

escolas e obras principais ou de reconhecimento dos 

artistas. Em nossa tabela, por exemplo, Pablo Picasso 

aparece no cubismo, como escola artística onde é 

“reconhecido”, e a obra de referência é Guernica. 

Evidentemente, é um reducionismo frente a tudo aquilo que 

o artista produziu, criou e influenciou. Mas, ao mesmo 

tempo, essa cartografia permite visualizar, inclusive, a 

influência de uns sobre os outros. 

  

Anos de 

nascimento 

e morte 

Artista 
Lugar de 

nascimento 

Escola 

artística 

Obra e 

referência 

1881 -1973 
Pablo 

Picasso 
Espanha 

Cubismo 

(criador) 
Guernica 

1887 – 1968 
Marcel 

Duchamp 
Francês 

Dadaísmo

/surrea-

lismo 

Ready-mades 

1890 – 1976 Man Ray EUA 

Dadaísmo

/surrealis-

mo 

Fotografia 
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1892 – 1940 
Walter 

Benjamin 
Alemanha Filosofia 

Crítica da 

cultura 

1898 – 1976 
Alexander 

Calder 
EUA Op-arte 

Escultor 

(mobile 

sculptures) 

1925 – 1991 
Jean 

Tinguely 
Suíça 

Novo 

realismo 

Escultura de 

máquinas 

1953 – 1991 
Paulo 

Laurentiz 
Brasil 

Artista 

visual 
Midiologia 

1859 – 1941 
Henri 

Bergson 
França Filósofo Ética estética 

1940 - 
Regis 

Debray 
França Filósofo Midiologia 

1830 – 1904 
Eadweard J. 

Muybridge 
Inglaterra Fotógrafo 

The horse in 

motion 

1895 - 1946 

László 

Moholy-

Nagy 

Hungria 

Fotógrafo 

/ prof. 

Bauhaus / 

Construti-

vismo 

Iconofgra-

phics 

1898 - 1948 
Serguei 

Eisenstein 
Russia Cinema 

Encoura-çado 

Potenkim 

1927 – 2006 
Allan 

Krapow 
EUA 

Perfomanc

e art 
Happenings 

1925 – 2008 

Robert 

Rauschenbe

rg 

EUA Pop art Combine 
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1925 - 1973 
Waldemar 

Cordeiro 
Brasil 

Art 

computer 

Cybernetic 

Serendipity 

1962 - 
Eduardo 

Kac 
Brasil 

Art 

computer 
Bio art 

1899–1973 
Flávio de 

Carvalho 
Brasil Arquiteto Multimídia 

1928 - 
Abraham 

Palatnik 
Brasil Inventor 

Kinechromati

c art. 

(arte 

cinecromá-

tica) 

1890 – 1977 Naum Gabo Rússia 
Construti-

vismo 
Cinetic art 

1949 - 
Arlindo 

Machado 
Brasil 

Cine foto 

vídeo 
 

1932 - 2006 
Nam June 

Paik 
Korea Vídeo Videoarte 

1940 - 1993 
Frank 

Zappa 
EUA Músico 200 motels 

1941 - 
Hervé 

Fischer 
França Sociologia 

Sociologi-cal 

art 

1943 - 
Paulo 

Bruscky 
Brasil 

Experimen

ta-lismo 
Xerofilmes 

1930 - 
Letícia 

Parente 
Brasil 

Experimen

ta-lismo 
Video art 

1939  - 
Regina 

Silveira 
Brasil Multimídia Multimídia 
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1947 - 
Diana 

Domingues 
Brasil Multimídia Multimídia 

1960 - Eder Santos Brasil Vídeo arte video arte 

1948 - 
Arthur 

Omar 
Brasil Vídeo arte Zooprismas 

 

 Uma tabela não é (ou não oferece), necessariamente, 

uma experiência estética que dê conta de toda 

transformação por ela indicada.  

 Experienciando esse desenvolvimento com as 

tecnologias de software e hardware disponíveis no mercado, 

inclusive gratuitamente, podemos verificar as possibilidades 

abertas pelo que chamamos de READYMA[D
G]ES 

PIXELS, um misto dos Readymades duchampianos com 

Ready images, em que a sonoridade da letra y, em português 

como letra i, deixa a leitura como: Ready = pronto; Read = 

lido, e imagens. O pixel é o menor elemento de uma imagem 

na tela do computador. Ao mesmo tempo, uma imagem 

virtual compõe-se e decompõe-se em pixels, levando à 

transformação da realidade binária (0 e 1) a ser captada pela 

retina como imagem na tela.  

 A definição de imagem na informática difere da 

usual, relacionada à ilustração, por exemplo. No âmbito 

digital, é entendida mais como uma cópia ou reprodução de 

alguma coisa em três etapas: entrada, processamento e saída.  

 A entrada é o momento do escaneamento da 

imagem, reproduzida no suporte papel do livro ou 
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capturada na internet, nos sites sobre Marcel Duchamp, e 

copiada para o hard disk em forma de dados. É a primeira 

escolha.  

 O processamento é a etapa na qual a retina capta os 

pixels em seu conjunto (os bits) e a imagem escaneada é 

produzida na tela para ser trabalhada pelos softwares. Nesta 

etapa, o acaso na escolha dos filtros também é relevante, a 

indeterminação da escolha, se uma parte ou se toda imagem 

será trabalhada pelo software, é uma constante: ocorre nos 

milésimos de segundo que separam a visão da escolha do 

filtro ou da não-escolha do filtro. Existe ainda a 

possibilidade de deletar tudo e voltar à entrada ou, então, 

duplicar a imagem processada para nela trabalhar e garantir 

o escaneamento, caso a opção seja deletar. 

 A saída é a reprodução da imagem trabalhada por 

filtros, a nova imagem, a “reprodução da reprodução”, o 

READYMA[D
G]ES PIXELS. Novo momento para o 

operador, novas percepções das possibilidades artísticas na 

relação com a máquina. 

 Arte virtual que se atualiza fazendo a oposição- 

complemento ao virtual. Nas palavras de Pierre Lévy (1996, 

p. 15), “em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não 

se opõe ao real mas ao atual: virtualidade e atualidade são 

apenas duas maneiras de ser diferentes”.  

 A criação dos READYMA[D
G]ES PIXELS 

pretende se apresentar como a atualização estético-filosófica 

de uma nova virtualidade, que se põe ao homem 

contemporâneo como processo lúdico a ser explorado e, 
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podemos dizer, se opõe à racionalidade deste homem. 

Racionalidade posta como globalizada e globalizante pelo 

mercado financeiro.  

 Na sequência, colocamos quatro exemplos dos 

READYMA[D
G]ES PIXELS desenvolvidos nessa 

experiência, a partir de: 

 

1. Reprodução em papel da obra Fontaine, de 1917/1964;   

2. Reprodução em papel da obra Nu descendo a escada (n.2), de 

1912;  

3. Foto de Marcel Duchamp em uma exposição da sua obra 

em Pasadena Art Museum, L. A., de 1963. 

 

 

 
Figura 1. Fontaine em fundo 

rosa, 1997. 

 
Figura 2. Naked in the sta[i]rs 

em fundo branco, 1997. 
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Figura 3. Marcel Fontaines 
em Pasadena sobre fundo 

vermelho, 1997. 

 

 
Figura 4. Marcel Fontaines 
em Pasadena sobre fundo 

rosa, 1997. 

 

 Assim como a proposta de artistas que questionam 

para retirar os espectadores de sua zona de conforto, a 

experiência com as reproduções das obras de Marcel 

Duchamp também pretende tal retirada. A, suposta, 

simplicidade dos READYMA[D
G]ES PIXELS coloca em 

relevo o que o próprio autor já afirmava quando seu urinol 

foi negado na exposição para a Society for Independent Artists 

de New York (MINK, 1996, p. 67) e nós podemos parodiar: 

 

Se o Sr. P. fez as obras com suas próprias mãos ou não, 
isso não tem qualquer importância. Ele escolheu-a. 
Pegou um artigo corrente da vida, colocou-a de forma 
que faz desaparecer o significado utilitário sob novo 
título e ponto de vista – deu-lhe um novo significado.  
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 É a troca da noção de criação pela de apropriação, 

agora proporcionada pelos recursos tecnológicos do 

computador. 
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A fotografia de Robert Mapplethorpe na 

perspectiva teórica de Vilém Flusser em 

Filosofia da Caixa Preta 

 

A obra de Vilém Flusser abarca uma variada gama 

de temas, que sempre trazem novas reflexões, em um 

movimento dialético, no qual as sínteses parecem indicar 

seu caráter provisório com mais intensidade. Dessa forma, 

dada a contemporaneidade do pensamento do autor, é 

quase certo afirmar que poucas de suas obras são 

exatamente datadas. Tal universalidade do pensamento, ao 

mesmo tempo em que facilita ao pesquisador refletir sobre 

seus objetos de estudo, também requer cuidado para não 

banalizar ou simplificar, ao inserir-se a teoria no empírico. 

Neste estudo, a maioria das referências utilizadas foi 

retirada da obra em português ‘Filosofia da Caixa Preta. 

Ensaios para uma futura filosofia da fotografia’ (1985), na 

qual as aulas e conferências pronunciadas por Flusser estão 

sistematizadas em um ensaio que, nos anos 1980 (a edição 

alemã é de 1983), causou reações diversas nos leitores da 

obra. O autor, no prefácio da edição brasileira, incita aos 

intelectuais brasileiros a que também se manifestem, 

critiquem, “que leiam e não me poupem” (p.8), pois tinha 

receio de não encontrar “reação crítica”. 

As polêmicas geraram uma obra específica, 

publicada na Alemanha, em 1985, com o tema das imagens 

técnicas e suas implicações na sociedade. No brasil, essa 
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obra foi publicada mais de duas décadas depois, com o título 

de ‘O universo das imagens técnicas: elogio da 

superficialidade’. 

Nas duas obras, o caráter hipotético é destacado 

pelo autor, sendo que, sobre a primeira, Flusser afirma que 

o estilo é ensaístico, isento de citações e/ou referências 

bibliográficas, além de acrescentar um glossário com as 

definições mais importantes para compreender o debate 

proposto. Na segunda, os subtítulos são verbos, ações para 

auxiliar nas discussões, e não para oferecer respostas ao 

leitor. Seguindo os passos de Flusser, parece acertado 

considerar que os dois livros são complementares em sua 

temática e úteis para os objetivos a que nos propomos: 

analisar a obra do artista estadunidense Robert 

Mapplethorpe, na perspectiva das imagens técnicas, 

proposta por Flusser. 

A escolha das imagens de Robert Mapplethorpe 

deve-se inicialmente às múltiplas formas artísticas a que 

recorreu para registrar suas impressões, conceitos e visão de 

mundo e à insistência com que relembrava a todos que era 

um artista e não “apenas” fotógrafo, ainda que tenha sido 

esse o suporte-a fotografia-que o destacou para o mundo. A 

temática de seu portfólio abrange do registro 

sadomasoquista da cena nova iorquina dos anos 1970-1980, 

às Nudezes feminina e masculina, Portraits, Flores, Estátuas 

e os Self Portraits. 

Optando, principalmente, pelo registro em preto e 

branco e em grande formato, experimentou vários suportes 
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e molduras, até então incomuns para as fotografias, que 

eram guardadas em gavetas ou coleções e consideradas de 

segunda ou terceira linha para os museus, sempre 

privilegiando as pinturas e esculturas. Exemplo da 

criatividade de Mapplethorpe foi reproduzir suas fotos em 

tecidos, emoldurando- as depois como uma pintura. 

Também experimentou e registrou cenas que os museus não 

estavam preparados para expor de maneira tranquila ao 

público estadunidense. Anne Wilkes Tucker, curadora de 

fotografia do Museum of Fine Arts, Texas (EUA), ressalta 

que “sua estética foi antitética como a arte dessas duas 

décadas... ainda que não produziu um trabalho com intuito 

de afrontar, tampouco retrocedeu ante ao efeito que suas 

fotografias homoeróticas suscitavam no público” 

(TUCKER, 2010, s/n). 

Tanto Flusser quanto Mapplethorpe estavam em 

busca de soluções novas para as demandas dos anos 1980 e, 

dessa forma, deixaram propostas reflexivas, cada qual em 

sua área e seu modo de expressar uma visão de mundo. 

Fazer com que estas reflexões dialoguem e indiquem mais 

hipóteses e caminhos inconclusos é o desafio a seguir. 

 

Fotografia – pretexto para uma filosofia da imagem de 

Vilém Flusser 

 

Quando Vilém Flusser, nos anos 1980, em suas 

palestras e aulas, exercitava a explanação e o diálogo acerca 

das imagens técnicas, já projetava sua constituição em 
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pontos, pixel e ruído digital, em oposição às chamadas 

imagens tradicionais, caracterizadas pelos planos e 

superfícies em que estavam inseridas. E partia do 

pressuposto da existência dessas duas imagens- a tradicional 

e a técnica –, além de suas implicações na cultura. Em 

termos históricos, “as imagens tradicionais são pré-

históricas; as imagens técnicas são pós-históricas”, as 

primeiras precedem o texto, e as outras sucedem-no, ao 

mesmo tempo em que são produtos indiretos deste 

(FLUSSER, 1985, p. 19). Flusser (2009, p. 15) reforça sua 

tese de que as imagens técnicas “não ocupam o mesmo nível 

ontológico das imagens tradicionais, porque são fenômenos 

sem paralelo no passado. As imagens tradicionais são 

superfícies abstraídas dos volumes, enquanto as imagens 

técnicas são superfícies construídas com pontos”.  

Assim, a natureza da percepção e da recepção das 

imagens técnicas diferencia-se em função dos conceitos que 

abrigam e pelos quais nosso olhar / desejo se detêm, 

pressionados e prisioneiros de uma cultura “treinada” na 

leitura de símbolos identificáveis pela visão e razão, por 

exemplo, as pinturas, e, posteriormente, as fotografias, que 

eram ‘retratos fiéis da natureza’. Técnicas ou tradicionais, as 

imagens são “superfícies que transcodificam processos em 

cenas” (FLUSSER, 1985, p. 21) e de maneira geral, as 

imagens técnicas são “virtualidades concretizadas e tornadas 

visíveis” (FLUSSER, 2009, p. 24). 

Flusser alerta para o fato de que as imagens, no 

período histórico, estavam reclusas em “ghettos chamados 
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‘museus’ e ‘exposições’” (FLUSSER, 1985, p. 23), bem 

como alijadas do cotidiano da maioria das pessoas, e, com 

isso, livres do contato com os “textos baratos” (livros, 

jornais e revistas, popularizados pela imprensa de 

Gutemberg). 

O autor tcheco não é muito otimista quanto ao 

papel social que as imagens técnicas assumiram, tendo em 

vista que foram chamadas a criar códigos para reunificar a 

cultura ocidental, então dividida em três ramos: “imaginação 

marginalizada pela sociedade, o pensamento conceitual 

hermético e o pensamento conceitual barato” (FLUSSER, 

1985, p. 23). Esperava-se que o cotidiano fosse revelado 

pelo conhecimento (verdade), pela vivência compartida 

(estética) e pelos novos comportamentos (ética) (FLUSSER, 

1985, p. 24). Contudo, não foi isso o que aconteceu, e esses 

comportamentos e posicionamentos político-culturais das 

imagens técnicas assumiram outros parâmetros, e o 

cotidiano inclina-se para o registro por meio de imagens 

técnicas, de selfies a experimentos científicos. A verdade das 

imagens técnicas foi subtraída pelo acontecer que o registro 

implica: com a TV, por exemplo, a estética é individualizada 

em diversos monitores, sejam pessoais (nas casas), ou 

coletivos (como em bares, consultórios). Já com as redes 

sociais, a ética é estetizada pela transmissão das imagens 

técnicas. 

Hoje, quase um século após a primeira 

demonstração do funcionamento da televisão, feita por 

John Logiebaird, em 1926, e dois séculos, considerando 
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como primeira fotografia a experiência do francês Joseph 

Nicéphore Niépce, em 1826, vemos que a preocupação 

filosófica de Flusser em precisar o conceito de aparelho 

como “brinquedos que simulam um tipo de pensamento” 

(FLUSSER, 1985, p. 9) e, posteriormente, discutir sobre a 

dimensão e o alcance destes conceitos, nos anos 1980, 

reflete o entendimento, e também seus insights, dessa época 

e do que viria a seguir. Ao desenvolver o conceito, Flusser 

afirma que “Aparelhos não trabalham. Sua intenção não é a 

de ‘modificar o mundo’. Visam modificar a vida dos 

homens” (FLUSSER, 1985, p. 28-9). Ainda que se parta do 

senso comum, é possível compreender o quanto os 

aparelhos modificaram a vida cotidiana, bem como a 

socialização, em contínua transformação, advinda deles. 

Nos inícios da popularização da televisão no Brasil, 

em meados dos anos 1960, pelo menos nos estados mais 

industrializados, como São Paulo e Rio de Janeiro, entre as 

classes trabalhadoras, um aparelho de televisão 

movimentava a vizinhança imediata e também a de outras 

ruas dos bairros para os programas mais assistidos, como o 

do Silvio Santos, que é exibido desde 1963; o Programa 

Flávio Cavalcanti, com sucesso nos anos 1970-1980; ou 

mesmo as telenovelas das principais emissoras. Os 

programas televisivos provocavam encontros sociais nas 

casas que possuíam o aparelho e, na maioria das vezes, 

também comandavam a programação. As reuniões semanais 

para programas específicos eram regadas a pipocas, bolos e 

sucos, mas os encontros diários, para assistir às novelas, 
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eram menos festivos e, geralmente, não se oferecia nada. A 

programação infantil, no período da manhã ou da tarde, 

reunia as crianças da rua e, assim, e ter disciplina e ficar 

calado garantia poder voltar no dia seguinte. 

Estas ‘experiências novas’, para as classes mais 

populares, nos meados dos anos 1960, foram aprendizados 

não apenas de comportamentos sociais, mas da criação de 

uma forma específica de ver o mundo por meio das imagens 

técnicas e de seus conteúdos. Estima-se que mais de 600 

milhões de pessoas no mundo assistiram à chegada do 

homem à lua, no dia 20 de julho de 1969, às 23h56, e, ainda 

na época, a façanha estadunidense foi posta sob suspeita de 

que a NASA teria criado todo o cenário, no brasil. Algumas 

pessoas acreditavam que se tratava de uma “armação 

carioca” da Rede Globo, pois conseguiu-se uma audiência 

recorde em São Paulo. As fotos e filmes da missão Apollo 

11 foram feitas com uma câmera hasselblad, encontrada em 

um armário da casa de Neil Armstrong, o primeiro 

astronauta americano a pisar na lua, após sua morte em 2012 

(OBJETOS DA LUA..., 2015) 

Enquanto a televisão reunia pessoas nas casas para 

assistir a um programa momentâneo, a máquina fotográfica 

registrava e, de certa forma, perpetuava momentos. Com 

Flusser, vemos que “a análise do gesto de fotografar, este 

movimento do complexo aparelho-fotógrafo, pode ser 

exercício para a análise da existência humana em situação 

pós-industrial aparelhizada” (FLUSSER, 1985, p. 34). 
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Os anos que se seguem apresentam uma ascensão 

no desenvolvimento, consumo e usos dos aparelhos pelas 

classes populares, não sem análises, ora positivas, ora 

negativas, do conteúdo veiculado pelas emissoras. 

Nos anos de popularização da televisão, o aparelho 

era visto como objeto de desejo e de status pelas pessoas, 

importando menos o que se veiculava. Na fase seguinte, ao 

contrário, o status passa para o conteúdo veiculado, ou seja, 

havia os programas que visavam as classes populares e 

aqueles mais intelectualizados, com a estratégia voltada para 

audiências específicas nos horários em que se 

disponibilizava a programação, sendo que o horário das 20 

horas era o da família, que se reunia para entretenimento, e 

mais tarde abria-se o espaço para programas como Crítica e 

Autocrítica e Canal Livre (bandeirantes), Globo Repórter 

(Globo), Vox Populi (Cultura), entre outros. 

A programação infantil e a quantidade de horas de 

exposição das crianças também não ficaram fora dos 

debates nacionais (e internacionais), que abordavam desde a 

qualidade gráfica dos seriados e desenhos animados até suas 

ideologias. Considerando que a programação brasileira não 

contava, na maioria dos horários, com seriados brasileiros, 

exceção para Vila Sésamo – produzida aqui com atores 

brasileiros, mas baseada no seriado Sesame Street dos EUA 

– e Sítio do Pica-Pau Amarelo, a ideologia estadunidense 

estava presente a maior parte do tempo. Como não havia 

espaços para outras produções internacionais, a produção 

confirma o sentido de ideologia proposto por Flusser, para 
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quem “ideologia é agarrar-se a um único ponto de vista, tido 

como preferencial, recusando todos os demais” (FLUSSER, 

1985, p. 40). 

Refletir sobre aspectos relacionados às imagens 

técnicas implica em reunir o social, o estético e o financeiro, 

para compreender o alcance dos aparelhos na experiência 

social, implica ainda em reconhecer o papel das imagens nas 

sociedades, com a popularização dos aparelhos ou, como 

insiste Flusser, “modelos de pensamento” e da liberdade a 

todo momento colocada em suspensão pelos 

programas/programação interna dos aparelhos, ou seja: “O 

homem inventou as máquinas, tendo por modelo seu 

próprio corpo, depois tomou as máquinas como modelo de 

mundo, de si próprio e da sociedade” (FLUSSER, 1985, 

p.81). Ocorre, como Flusser infere, que a fotografia é um 

brinquedo tradutor de pensamento conceitual e, tornando-

se modelo de pensamento, altera a maneira como nos 

posicionamos frente ao mundo. 

Assim, a tríade entre verdade-estética-ética, que 

deveria revelar-se no cotidiano, assim como na TV, também 

não ocorre no universo das imagens fotográficas. Flusser 

lembra que os fotógrafos experimentais sabem que os 

“problemas a resolver são os da imagem, do aparelho, do 

programa e da informação” (FLUSSER, 1985, p.83-4), e 

nessa resolução teremos encontrado saídas ou soluções para 

“viver livremente num mundo programado por aparelhos” 

(FLUSSER, 1985, p.84). 
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Flusser, contudo, não considera como possibilidade 

filosófica a reflexão e a práxis que venham a incorporar os 

momentos (imagem, aparelho, programa e informação), 

pois estes devem ser tratados como problemas separados. 

Porém, devem ser pensados como momentos unidos no 

caso dos pós- aparelhos, quando se trata do período pós-

histórico-industrial. O filósofo, como um crítico da 

fotografia artística, afirma que o fotógrafo pode ser livre 

quando duelar contra o aparelho. Concluímos que se este 

duelo é possível, não se pode descartar o fato de que muitos 

fotógrafos se vêem como artistas, porém muitos outros se 

colocam também como emissários de uma verdade política, 

científica ou do conhecimento, sendo que suas fotografias 

ainda retratam um período histórico ou meta-histórico, o da 

história da própria fotografia, o que pode ser corroborado 

pelas publicações lineares sobre o tema. Faz-se necessário 

definir o que pode ser entendido por pós-aparelhos para a 

situação pós-histórica-industrial. Para Flusser, o aparelho 

está caracterizado pelo programa que nele se encontra 

inserido e, dessa forma, “pode fotografar apenas imagens 

que constam do programa do seu aparelho. Por certo, o 

aparelho faz o que o fotógrafo quer que faça, mas o 

fotógrafo pode apenas querer o que o aparelho pode fazer” 

(FLUSSER, 2009, p. 27), e é o fotógrafo o encarregado de 

“retirar do programável o não-programável”, ou seja, criar 

imagens novas e, por conseguinte, oferecer informações não 

cabíveis no automatismo do aparelho (FLUSSER, 2009, p. 

28), isto considerando que, para Flusser, informar é 
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“produzir situações pouco prováveis e imprimi-las em 

objetos” e “informação é uma situação pouco-provável” 

(FLUSSER, 1985, p. 10) 

O pós-aparelho pode então ser pensado como um 

aparelho que teve sua programação “burlada” pelo 

funcionário, ou “aquele que brinca com o aparelho e age em 

função dele”(FLUSSER, 1985, p. 9). Mas, também como 

um aparelho que se recria conforme as demandas surgidas, 

talvez pouco provável nos anos 1980, mas factível após o 

advento da Internet of Things and Humans (#IoTH), na 

qual pessoas e aparelhos cooperam entre si por meio de 

redes, nuvens e sensores que se adiantem às necessidades, 

preferências e possibilidades dos usuários: “é isso o que se 

espera da #IoTh, na qual a comunicação multiplexada (que 

combina muitos sinais para os transmitir simultaneamente 

pelo mesmo canal), é gerida por meio de sensores 

distribuídos em diversos ambientes” (SILVA, 2015, p. 3). 

Um exemplo pode ser o da personagem do filme 

Família Addams, Mãozinha (Thing T. Thing, no original 

inglês), pois está em todos os lugares, adianta-se ao que cada 

Addams necessita e onde ele necessita (casa, carro, cemitério 

etc.) e com isso “criou uma relação comunicacional com e 

entre os membros da família na qual sua limitação verbal 

não era dificuldade” (APPLIN & FISCHER apud SILVA, 

2015, p.3). 

Parece bastante possível estabelecer-se um diálogo 

com Flusser nos termos da #IoTh ou dawearable, “a roupa 

com componentes eletrônicos que se conectam com outros 
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dispositivos para uma função específica e para a 

comunicação de dados” (SILVA, 2015, p. 04), entre as 

possibilidades abertas por esses aparelhos, porém, 

retomamos a ideia do pós-aparelho pensado como um 

aparelho que teve sua programação “burlada” pelo 

funcionário. 

Dentre os significados possíveis para a ação de 

burlar, ficaremos com a que parece mais acertada ao nosso 

caso: fazer de maneira diferente da indicada, porém, sem 

modificar ou propor mudanças nessa indicação. 

Evidentemente, essa ação não é inocente ou desprovida de 

reações. Como uma dessas reações, consideraremos o ato 

criativo, que supera a programação do aparelho, dando 

margem ao imponderável, o que pode parecer contraditório, 

pois o imponderável é o que não pode ser avaliado; 

entretanto, esta margem para o imponderável prende-se ao 

resultado, ao efeito determinante do ato criativo para a 

alteração e mudança do padrão criado pelos aparelhos. 

Flusser retoma o tema das imagens em ‘Pós-história: 

vinte instantâneos e um modo de usar’1 (2011, p. 113-120) e 

afirma que a contrarrevolução das “tecnoimagens é 

superável apenas graças à faculdade nova, a ser 

desenvolvida, e que pode ser chamada tecnoimaginação: 

capacidade de decifrar tecnoimagens” (2011, p. 120). 

                                                           
1 Rodrigo Duarte, no Prefácio dessa obra, afirma que “há indícios de que a 
redação de Pós-história: vinte instantâneos e um modo de usar, tenha ocorrido entre o 
fim de 1980 e o início de 1981” (p.12), o que a colocaria como 
“complementária” do tema que estamos abordando. 
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Aceitamos aqui que essa afirmação de Flusser 

coincide com nossa proposta do ato criativo como a 

“capacidade de decifrar tecnoimagens”, entendendo-se 

ainda que o diálogo, como gostaria o autor tcheco-brasileiro, 

continua aberto para novas formulações, ou mesmo, para a 

alteração total de nosso posicionamento. Como foi 

proposto, desde o título, abordaremos a obra de Robert 

Mapplethorpe, verificando se nesse diálogo será possível 

encaminhar ainda mais nosso posicionamento teórico. 

 

Fotografia – pretexto para a arte de Robert 

Mapplethorpe 

 

Retomamos um ponto anterior que pode servir para 

nossa explicação sobre os pós-aparelhos para o período 

pós-histórico-industrial: a fotografia em preto & branco. 

Flusser afirma que “não pode haver, no mundo lá fora, 

cenas em preto-e-branco. Isto porque o preto-e-branco são 

situações ‘ideais’, situações-limite... Mas fotografias em 

preto-e-branco, estas sim, existem” (FLUSSER, 1985, p. 

44). 

Essas “situações limites” foram exploradas pelo 

fotógrafo estadunidense Robert Mapplethorpe. Desde 

quando passou a registrar seus momentos com uma 

Polaroid, o preto & branco foi dominante em suas 

composições. 

Mapplethorpe nasceu em Floral Park, uma village 

incorporada ao condado de Nassau, no Estado de Nova 
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Iorque (EUA). O censo demográfico indicava, para 2014, 

um total de 15.967 habitantes2, em uma comunidade 

tradicional e conservadora, na qual a maioria de sua 

população se declarava católica. E nesse ambiente mais 

interiorano foi a infância de Robert Mapplethorpe, terceiro 

filho do casal Harry e Joan, que “queriam apenas levar uma 

vida normal juntos” (MORRISROE, 1996, p. 27). 

Considerado por várias décadas como um dos 

fotógrafos polêmicos do século XX, pelo conteúdo de suas 

fotografias e obras de arte, fez seus estudos superiores no 

Pratt Institute do Brooklyn, entre 1963 e 1970. Ainda não 

utilizava suas criações fotográficas para as obras que 

incorporavam imagens, as quais selecionava de diversas 

mídias impressas e distribuía também em vários meios, 

entendendo que a pintura era uma forma e, talvez nem a 

melhor, para expressar suas ideias. 

Na trilha aberta por Marcel Duchamp (1887-1968), 

muitas décadas antes, o artista Mapplethorpe procura 

desconstruir-reconstruir-descontruir outra vez a arte 

contemporânea, consciente de que isso poderia ser um 

clichê perigoso, pois certamente, grande parte dos artistas 

de Nova Iorque, em meados dos anos 1960, estavam nessa 

mesma trilha e perspectiva, alguns com sucesso, como é o 

caso de Andy Warhol, por sinal, uma das influências de 

                                                           
2 USA Census. Disponível em: 
<http://www.census.gov/searchresults.html?q=floral+park&search.x=0&sear
ch.y=0&search=submit&page=1&stateGeo=none&searchtype=web> Acesso 
em 29 Jan. 2016. 
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Mapplethorpe, que muito fez para conhecer e ter 

reconhecida sua arte pelo criador de “32 latas de sopa 

Campbell”. 

Conforme o próprio fotógrafo descreve, sua 

proposta era apresentar o corpo como uma escultura: “Se 

eu tivesse nascido cem ou duzentos anos atrás, eu poderia 

ter sido escultor, mas a fotografia é um meio muito mais 

veloz para poder ver e fazer escultura” 

(MAPPLETHORPE, 2011, s/n). Isso implicará em que 

todos os temas sejam vistos como objetos, sejam eles 

sexuais, portrait, estátuas ou crianças, o corpo era o meio que 

subvertia a forma (MARTINEAU & SALVESEN, p. 123). 

Isso pode ser verificado nas fotos 1 e 2, as quais apresentam 

a composição escolhida por Mapplethorpe para o corpo 

humano e para a estátua. Em ambas, o corpo tensionado 

expõe músculos, luzes e sombras e, também em ambas, o 

corpo é um objeto desvendado. Ele não esconde suas linhas 

e simetrias perfeitas, suas cores marmorizadas e sua luz – 

totalmente –exterior, transformada a partir da ação do 

fotógrafo e sua reprodução em preto e branco, pelo 

processo de gelatina e prata. Na fotografia do corpo 

masculino, o contraste entre a luz intensa e a sombra revela 

um efeito ambíguo de complementaridade e oposição, 

como se somente na junção de pólos opostos houvesse a 

possibilidade de um perfeito equilíbrio. Não se pode negar 

que haja eroticidade na imagem, entretanto, há uma 

eroticidade transformada para apelar para os sentidos. O 

olho passa a apalpar as formas e suas texturas, em um corpo 
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que se revela poeticamente reinventado. Opera-se aqui com 

uma subversão do valor de uso da imagem homoerótica. 

 

 
Figura 1. Dans S., 1980. 

 

 
Figura 2. The Sluggard, 1988 
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O artista nova-iorquino viveu a cidade 

estadunidense no auge do movimento hippie, suas 

experimentações lisérgicas, o amor livre, a contracultura, as 

artes como expressão da juventude, descontente com os 

anos pós-guerra nos quais foi criança. No verão do Amor 

de 19663, Mapplethorpe experimentou pela primeira vez o 

LSD, e em suas visões “descrevia como se flores comuns 

haviam subitamente se transformado em adoráveis figuras de 

desenho animado, com rostinhos espertos e bochechas rechonchudas” 

(MORRISROE, 1996, p. 60). Os temas florais dessa 

“experiência reveladora” serão retomados nos anos 

posteriores, quando começa a fotografar flores, espécie de 

contraponto e complemento dos temas sexuais. Inclusive, 

temas florais eram comuns na psicodelia hippie depois do 

verão do amor, a minissaia lisa que havia surgido em 1964, 

em Londres, agora era florida (MILES, 2006, p. 91). 

A mídia underground californiana unia-se ao 

propósito de um mundo de amor, flores, ácido e paz. Em 

São Francisco, a publicação P.O. Frisco (Psychedelic Oracle 

Frisco) foi para as ruas, ou apenas para a Haight Street, então 

reduto dos hippies, financiada pela loja Psychedelic Shop. A 

edição contava com uma receita de bolacha de maconha, o 

obituário do artista Ron boise e artigos sobre o Vietnã, e o 

expediente indicava a direção para os interessados em 

                                                           
3 Há algo de contraditório na expressão “Verão do Amor” (Summer Love), pois 
os direitos autorais sobre ela pertencem a Bill Graham Enterprises (1931-1991), 
de San Francisco Bay, o “rock concert promoter” de músicos como Janis Joplin, 
GratefulDead, Jefferson Airplane. 
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cooperar com os próximos números (MILES, 2006, p. 104). 

Já o The Diggers, de cunho mais materialista, tentava 

“despertar algumas pessoas e fazer-lhes ver o absurdo que 

estava implícito no transcendentalismo psicodélico que 

defendiam os xamãs autoproclamados e fabricados pelos 

meios de comunicação”, afirmava o fundador do Diggersm, 

Emmett Grogan (1942-1978). 

Em Nova Iorque, o movimento hippie também 

estava em alta, e Mapplethorpe assumiu o slogan Sexo, drogas 

e rock’n’ roll como um modo de vida. Após a primeira ‘viagem 

ácida’, “durante os quase vinte anos seguintes de sua vida, 

Mapplethorpe iria usar drogas quase diariamente – 

maconha, anfetaminas, quaalude, ácido, cocaína e nitrito de 

amila, elas permitiram-lhe silenciar os sensores internos” 

(MORRISROE, 1996, p. 60-1). Mapplethorpe partiu para 

uma cultura química que aumentasse seu potencial criativo 

e sexual, sem trazer-lhe as culpas e dúvidas da mística de sua 

formação cristã, outro ingrediente importante de sua arte e 

de sua vida como um todo. 

Assim, é na Nova Iorque hippie do East Village, em 

1967, que reencontrará Patti Smith, que se tornou sua 

companheira por toda a vida. Ambos com 20 anos de idade 

e o único objetivo de tornarem-se famosos com sua arte. 

Ambos vindos de lares cristãos e com pais pouco 

comunicativos, aos quais queriam mais acesso. Ambos 

pouco à vontade com a sexualidade que seu gênero lhes 

cobrava naquela época. “Era difícil dizer onde Robert 

começava e cessava Patti – disse Judy Linn, aluna do Pratt 
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[Institute] e fotógrafa. – Juntos, eles transpiravam todo tipo 

de possibilidades sexuais” (MORRISROE, 1996, p. 71). 

Moraram e criaram juntos em seu apartamento que 

representava La Bohème, o qual era decorado com adereços 

religiosos, místicos e um altar para cultuar seus objetos. Eles 

trabalhavam durante o dia em casas comerciais e durante a 

noite em sua arte. Após um período, Patti Smith concordou 

com Mapplethorpe para que ficasse na “fábrica de arte”, e 

ela sairia para conseguir o dinheiro para viverem, enquanto 

não fossem famosos. 

Tempos depois, Patti, com um novo namorado, 

abandonou a vida na “fábrica de arte”. Mapplethorpe não 

conseguiu aceitar a despedida, e anunciou: “Por favor, não 

vá. Por favor, se você for vou me tornar gay” 

(MORRISROE, 1996, p. 76). Os dois passaram a buscar 

suas próprias personalidades, separados fisicamente, 

entretanto, viam-se diariamente de alguma forma. 

Mapplethorpe enamorou-se de um conhecido de sua escola 

de arte, e Patti ficou em Paris uma temporada. E em julho 

de 1969, voltaram a morar juntos e foram para o lendário 

Chelsea Hotel. O hotel foi importante na formação de uma 

rede de contatos, que muito auxiliou os dois artistas em sua 

carreira. E ali é que Mapplethorpe “descobre” a fotografia. 

Anteriormente, trabalhava com colagens de imagens, 

retiradas de revistas, e assemblages na temática gay e religiosa. 

Sua primeira experiência foi com a Polaroid, e não via a 

fotografia como uma forma de arte e, tampouco tinha 

intenção de levá-la a sério (MORRISROE, 1996, p. 89). 
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Entretanto, seu contato diário com a fotógrafa Sandy Daley 

e os experimentos que ela fazia com fotografia e cinema 

acentuou seu interesse pelo suporte. 

 

 

Figura 3. Patti Smith e Robert Mapplethorpe, anos 1970. 

 

 
  Figura 4. sem título, 1967. 
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Figura 5. Sem título, 1969. 

 

A primeira exposição individual de Mapplethorpe, 

intitulada de “Polaroids, aconteceu em 1973, na Light 

Gallery, na cidade de Nova Iorque, causando impacto desde 

o convite, que trazia Mapplethorpe nu, ‘segurando uma 

câmera e tendo seu pênis coberto por uma mancha adesiva’” 

(MORRISROE, 1996, p. 153). E ali estavam reunidos os 

temas de sua carreira: portraits, flores e imagens sexuais. 

A “técnica” inicial de Mapplethorpe era fotografar 

tudo e todos com sua Polaroid. Um diferencial das fotos 

foram as molduras que desenvolvia com Robert Fosdick, 

um marceneiro que materializava aquilo que o artista 

imaginava para suas fotografias: “Ele acreditava firmemente 

na divisão entre arte e ofício” (MORRISROE, 1996, p. 160). 
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Em 1971, em uma visita a Londres, Mapplethorpe, 

com seu mecenas e amante, Samuel Wagstaff, após 

conhecer o diretor da Galeria Sotheby`s, apresenta a ele seu 

portfólio de fotografias. A impressão que o diretor teve das 

fotografias foi marcante: “Comecei a olhar as fotos e fiquei 

boquiaberto, sem palavras – não por pudicícia, mas pela 

mera força cruel das imagens” (MORRISROE, 1996, p. 

172). E completa suas impressões como crítico de arte: “A 

pornografia é um árduo desafio, mas o trabalho de Robert 

conseguia ser intensamente pessoal e ainda assim falar em 

um âmbito artístico mais amplo. Era totalmente franco, mas 

com uma elegância do olhar que o tornava eletrizante” 

(MORRISROE, 1996, p. 172). 

 

 
Figura 6. 
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Figura 7. 

 

Nessa busca de Mapplethorpe pela forma clássica 

perfeita, pelo instante único, carregado de simbologias, 

duplos sentidos e ironia, talvez as fotos mais polêmicas 

sejam as de crianças, ainda que seja consenso entre aqueles 

que o conheceram que não pedia nenhuma posição ou pose 

específica para as crianças, inclusive tendo declarado ao 

fotografo Gilles Larrain, em 1980, que ninguém controla as 

crianças. A proposta é registrar a inocência, a alegria e a 

liberdade despretensiosa, quase inconsciente do mundo ao 

redor. 
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Figura 8. 

 

Duas fotos que causaram mais polêmica foram as de 

Rosie e a de Jessie Mcbride, de 1976, ambas pertencentes ao 

Guggenheim Museum de Nova Iorque, nas quais as crianças 

deixam a vista seus órgãos genitais. Na época, os familiares 

não consideraram nada de pornográfico ou ofensivo. 

Entretanto, quando as fotos foram dispostas em exposição 

em conjunto com as de sadomasoquismo, o tema da 

pornografia infantil veio à tona.  

No oposto do infantil, Mapplethorpe também 

registrou idosos, como foi o caso de Louise Bourgeois, em 

1982, então com 71 anos, e segurando uma obra peniana de 

sua autoria. 
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Figura 9. Louise Bourgeois, em 1982. 

 

A pintora Alice Neel, fotografada por 

Mapplethorpe, em 1984, pouco antes de falecer, parece estar 

suspirando, cansada da vida. 

 

 
Figura 10. Alice Neel, 1984. 
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Apesar da força e energia que as fotografias de 

Mapplethorpe sugerem, seus retratados afirmavam que não 

era invasivo e não exigia roupas extravagantes ou posições 

de seus retratados. Sua metodologia, por sinal, consistia no 

fortuito, pois não verificava a intensidade das luzes e nem o 

enquadramento, segundo seu irmão e também fotógrafo, e 

naquela época seu assistente de estúdio, Ed Mapplethorpe4: 

“Simplesmente acendia o canhão de luz a plena força e 

mantinha o obturador da câmera na abertura 16” 

(MORRISROE, 1996, p. 295). E o fotógrafo Gilles Larrain 

complementava: “Robert realmente se intimidava com 

qualquer coisa que fosse técnica demais” (MORRISROE, 

1996, p. 295). 

Na década de 1980, Mapplethorpe alcança a fama 

que perseguiu durante toda a sua carreira, e a partir daí 

foram muitas exposições individuais, em vários locais, e sua 

obra estava em alta no mercado de arte, com muitas galerias 

disputando a sua representação nas principais cidades do 

mundo. 

E em 9 de março de 1989, falece, em Boston, no 

Deaconess Hospital, no qual havia buscado a internação, no 

final de fevereiro, na esperança de tratar-se com uma nova 

droga, chamada CD-4. Mas seu quadro complicava-se dia a 

dia, e não chegou a receber a dose. 

                                                           
4 Em 2007, o New York Times publicou uma série de entrevistas com Ed 
Mapplethorpe, intitulada ‘How Edward Mapplethorpe Got His Name Back His long, 
tortured road through art, drugs, and brotherhood’, na qual descreve sua vida, carreira, 
dificuldades depois da morte do irmão em 1989. Disponível em: 
<https://goo.gl/rZ8Bzx> Acesso em: 30 jan. 2016. 
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Figura 11. LEAF, 1989. 

 

O ato criativo como a “capacidade de decifrar 

tecnoimagens” 

 

Afirmamos no início que, tanto Flusser quanto 

Mapplethorpe, representantes que são dos anos 1980, 

estavam em busca de novos caminhos para pensar e fazer o 

seu momento. E que, as tecnoimagens, para as quais Flusser 

detém suas análises, e já não as reconhece em sua essência 

como imagens, deveriam servir-nos para a reflexão, tendo a 

obra de Mapplethorpe como uma possibilidade aberta. 

Voltemos então a mais uma série de imagens que 

nominamos como The Mapplethorpe’s eye. 
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Figura 12. The Mapplethorpe’s eye. 

 

As duas primeiras sequências de olhos do artista 

foram retiradas de seus self-portraits, e a última é uma 

composição que reúne um olho de quando Mapplethorpe 

tinha em torno de 17 anos, e a outra, é de suas últimas fotos, 

em 1988, já prestes a morrer.  

Nestas sequências apresentamos o instrumento pelo 

qual o artista buscava o significado do mundo: não por 

acaso, sua primeira câmera foi uma Polaroid, com revelação 

instantânea, rápida, imediata, nervosa, pronta. Como seu 

irmão revelou, e seus conhecidos confirmavam, quanto mais 

técnica, menos o fotógrafo ficava à vontade para criar. 

Talvez possa parecer poético afirmar que o ato criativo de 

Mapplethorpe decifrava as tecnoimagens pelo olhar, e as 

registrava com rapidez, temendo perder esse olhar peculiar 

e instantâneo para o momento posterior. A temporalidade 

efêmera da pós-história proposta por Flusser é captada no 

instante, burlando a programação da máquina pelo acaso. O 
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crítico de arte, o inglês Edward Lucie-Smith, afirma que “... 

o primeiro Mapplethorpe não era brilhante, entretanto 

Robert foi um caso de Síndrome de Criatividade Adquirida. 

Estudava, absorvia tudo, e conseguiu florescer. Como 

formalista, alcançou ao fim a fusão artística, transcendente” 

(FRITSCHER, 1995, p. 30). Ao transcender, por meio da 

observação atenta de seu próprio tempo, de sua cultura e de 

seus aparatos técnicos, é que talvez Mapplethorpe tenha 

superado o uso da câmera como aparelho, alcançando e 

realizando a pós-modernidade, criando uma pós-fotografia 

para uma pós-história.  

Há que se destacar também que Mapplethorpe “foi 

um dos primeiros artistas que utilizou sua própria imagem 

com o objetivo de transgredir o tema tradicional e enfrentar 

o estereótipo do homem ‘duro’ e o da mulher ‘bonita e 

submissa’” (COLEMAN, 2004, p. 11).  

Embora seu objetivo sempre tenha sido o de 

encontrar a fama, Mapplethorpe não possuía a intenção de 

ser fotógrafo, o que talvez tenha implicado em uma espécie 

de luta contra a programação do equipamento, premissa 

apontada por Flusser como um princípio da fotografia 

artística, talvez uma não intencionalidade de registro 

fotográfico, mas um novo uso, o da câmera como uma 

forma de experimentar o corpo, de esculpi-lo com a luz, 

assim como os demais objetos – idosos, crianças, corpos 

homoeróticos e ele mesmo –, reinventados na plenitude de 

suas formas e texturas, esculpidas pelo olho e pela luz. 
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Mapplethorpe, como um mau funcionário, negou-

se não apenas a seguir o programa imposto pela máquina, 

mas também revela, com seu olho transgressor, novas 

possibilidades para os objetos, cenas e seres registrados pelo 

complexo fotógrafo-aparelho, nesta ordem, fazendo do 

aparelho um funcionário de seu olhar transformador. 

O ato criativo assim estaria aliado à máquina para 

transgredir e ao mesmo tempo apropriar-se das 

possibilidades programadas, para assim novamente 

transgredi-las, ao ponto de o estranhamento retirá-la do seu 

segmento de consumo e uso, ou seja, as polaroids criadas 

por Mapplethorpe transcendiam a própria marca e seu uso, 

cravando formas em preto & branco (e seus tons de cinza) 

na visão do espectador. Ainda, o artista eleva o 

sadomasoquismo como um tema artístico e colecionável e 

também como uma desprogramação. Suas imagens, 

reconhecidas no mesmo patamar de qualquer outra forma 

artística, respondem à luta que travou para ser reconhecido 

como artista, e não como fotógrafo gay ou qualquer outra 

acepção reducionista que a crítica de arte ou a 

intelectualidade gostariam de impingir-lhe. 
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Avancem para o Sol! 

 

Não serei imparcial. 
Não tentarei ser imparcial. Sou teu filho 

Às vezes te amarei. 
Outras te odiarei. 

Muitas coisas nos uniram 
outras nos separaram. 

Oswald de Andrade Filho 

 

 No final da década de 1990, para uma edição do 

evento Terra Rasgada, promovido na cidade de Sorocaba, 

interior de São Paulo, o jornalista e fotógrafo Werinton 

Kermes pede para Jonas, morador de rua daquela cidade, 

autorização para fotografá-lo, informando que a foto seria 

utilizada no cartaz de divulgação do evento, chamado 

“Terra Rasgada”, que é o significado do nome da cidade de 

Sorocaba, ou seja, “buraco”, em tupi. Prontamente, de 

acordo com o fotógrafo5, Jonas responde: “Terra Rasgada 

sou eu!”. 

 A proposta do evento era:  

 

O Terra Rasgada propõe avançar um pouco mais e 
consolidar a proposta de apoiar e incentivar a busca da 
universalização do pensamento e da produção artística de 
Sorocaba. Além do resgate da história, da análise do 
cotidiano e sobre as visões do futuro da comunidade, é 
preciso assumir as dimensões infinitas da expressão Terra 
Rasgada e provocar reflexões sobre os problemas, 
soluções, histórias e sonhos do mundo a partir do 
repertório pessoal do artista, do cotidiano dos indivíduos 
e da realidade complexa de Sorocaba. 

                                                           
5 Em entrevista realizada em setembro de 2012, para os autores do artigo. 
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Da complexidade nas relações existentes entre o 
cotidiano Sorocabano e o global, novos caminhos são 
descobertos, novos conhecimentos são construídos e 
transferidos para os indivíduos através de obras, imagens, 
sinais, símbolos e informações produzidas com 
liberdade, criatividade e engajamento. 
A cultura dos indivíduos, do artista e da cidade se 
enriquece, ganha novo fôlego, nova vida. 
Pensar o mundo através de Sorocaba, expressa a partir de 
intervenções artísticas, debates, reflexão, questionamento 
e sobretudo, de acordo com as crenças, ideologias e 
métodos próprios dos artistas, enfatizando dados 
culturais, históricos, sociais, econômicos e estéticos do 
cotidiano Sorocabano6.  

 

 Da resposta imediata e irreverente de Jonas à 

institucionalização da cultura, podemos inferir que, ainda 

que o primeiro possa ser mais criativo, ambíguo e 

espontâneo, na segunda, também temos, ao menos, a busca 

da liberdade criativa. O primeiro está nas ruas, livre. 

Vivendo e recriando histórias sobre suas origens no 

imaginário da população. O segundo, na Oficina Cultural, 

institucionalizado. Promovido e patrocinado por entidades 

públicas e privadas. Ainda assim, não é o caso de apontar 

quem é mais ou menos, melhor ou pior, são diferentes e 

atingem a cultura diferentemente. Os maniqueísmos não 

ajudam em nada nesse tema.  

 O que ambos podem fazer é apontar “para o Sol”, 

como queria Oswald de Andrade, antes de morrer. Fazer da 

criatividade o ingrediente local-global antropofagizado. É a 

                                                           
6 As informações sobre o Terra Rasgada já não se encontram disponíveis no 
endereço: <https://goo.gl/WSvUmb>. Nosso último acesso foi em 01 set. 
2011. 
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analética de Enrique Dussel (1986), passando por Oswald 

de Andrade, em forma de literatura, de Manifestos, como o 

Pau Brasil e o Antropofágico, nos primeiros anos do século 

XX.   

 A proposta filosófica de Enrique Dussel pretende 

uma produção/reflexão que parta de nossa própria 

experiência como latino americanos, como ameríndios, na 

busca de um pensar autêntico e, para isso, há de se partir do 

corpóreo, do sensual e não da lógica europeia colonizadora. 

E a autenticidade que o filósofo argentino propõe é sempre 

provisória, sempre um constructo para repensar o mundo a 

partir da América e não ao contrário, como foi feito pela 

tradição europeia de nossas Academias. Esse pensar é 

aberto, provisório fazendo-se no e do Outro, uma outra 

metafísica não-ontológica dos trópicos que tem, como 

ponto de partida, a opressão à América Latina. Libertação 

da totalidade opressora da filosofia europeia que se 

[auto]colocou como centro do mundo. Centralidade 

empírica, inaugurada por Portugal e Espanha, como única 

história “efetivamente mundial” (DUSSEL, 1999, p. 38). 

 É necessário não apenas negar essa filosofia, mas, 

partindo de sua crítica, construir algo novo para um novo 

homem liberto. A libertação não virá da filosofia de Kant, 

Hegel e, nem mesmo, de Marx, Engels, pois todos eles são, 

uns, criadores, outros, críticos que não romperam com a 

filosofia excludente, vigente no pensamento europeu, que 

simplesmente considerou a América Latina como periferia 

ou como excluída da Filosofia. A grande conclusão a que se 
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chega: um sujeito entre sujeitos e não mais sujeito entre 

objetos, ou, sujeitos-objetos do pensamento de outrem. Ser 

e Não-Ser, superado da totalidade que reconhece os sujeitos 

e os sujeitos-objetos, socialmente.  

 É neste ponto que podemos nos voltar para Oswald 

de Andrade e rever sua obra, A crise da Filosofia Messiânica, 

de 1950. Também podemos destacar A Marcha das Utopias, 

um conjunto de seus textos, publicado em 1966, no qual 

discute, a partir dos filósofos europeus, o tema das utopias 

e dos trópicos. Contudo, a Crise da filosofia Messiânica é a 

filosofia dos Manifestos da Poesia Pau-Brasil e do 

Antropófago. Nele, de maneira sistematizada, Oswald, 

contrariando o coro dos a[r]cadêmicos contentes, vivido nas 

universidades, propõe que se parta do Brasil para o mundo 

e não o contrário. O próprio Oswald é quem nos diz:  

 

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente” (1978, p. 13). 
A operação metafísica que se liga ao rito antropofágico é 
a da transformação do tabu em totem. Do valor oposto, 
ao valor favorável. A vida é devoração pura. Nesse 
devorar que ameaça a cada minuto a existência humana, 
cabe ao homem totemizar o tabu (1978, p. 77-78). 

 

 Parece bastante pretensioso de um escritor 

(considerado maldito em 1950 e fanfarrão em 1928) querer 

reescrever a história da filosofia, partindo de um manifesto, 

na verdade dois manifestos, se considerarmos o Pau-Brasil 

como precursor do Antropófago, e propor uma Filosofia 

Antropofágica sustentada no “homem natural tecnizado”, 
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síntese do Homem natural (tese) e do homem civilizado 

(antítese) (ANDRADE, 1978, p. 79), que se desenvolverá 

em uma sociedade, em um mundo onde dois hemisférios 

culturais predominaram e “dividiram a história em 

Matriarcado e Patriarcado. Aquele é o mundo do homem 

primitivo. Este o do civilizado. Aquele produziu uma 

cultura antropofágica, este uma cultura messiânica” (idem, 

p. 78). 

 Ferino, Oswald vai alfinetando e criticando todos os 

grandes nomes da filosofia ocidental (ele certamente diria 

que são os Chato-boys!) que ditam as bases messiânicas, 

independente de sua metodologia, quer seja idealista ou 

materialista. Ainda que em algumas passagens do texto 

pareça indicar um materialismo marxista, como em: 

 

A ruptura com o mundo matriarcal produziu-se quando 
o homem deixou de devorar o homem para fazê-lo seu 
escravo. Friedrich Engels assinala o fecundo progresso 
dialético que isso constituiu para a humanidade.  
De fato, da servidão derivou a divisão do trabalho e a 
organização da sociedade em classes. Criou-se a técnica e 
a hierarquia social. E a história do homem passou a ser, 
como disse Marx, a história da luta de classes 
(ANDRADE, 1978, p. 78).  

  

 Oswald não poupa ninguém. De Sócrates, que tinha 

complexo de parteira e buscava convencer a si próprio da 

alma imortal no diálogo Fédon (idem, p. 95), passa por 

Agostinho, o africano que trouxe sangue novo para o 

sacerdócio, ávido de poder (idem, p. 101). Compara os 

estudos de Etienne Gilson, sobre a filosofia cristã, assim 
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como ler em verdadeiro romance policial todas aquelas 

aventuras patriarcalistas (idem, p. 102). Marx torna-se um 

romancista quando descreve a transformação do camponês 

em operário e ascensão da burguesia e seus valores, entre 

eles a família monogâmica e o direito da herança patriarcal 

contra a herança de sangue matriarcal.  

 Descartes, Hegel, Spinosa, Lenin, Sartre, Husserl, os 

burocratas marxistas leninistas da URSS, Stalin, Freud, 

Jaspers, Kierkegaard, Schopenhauer estão entre os citados 

para o messianismo. A conclusão é que na América se abre 

o futuro para o mundo lúdico e o mundo tecnicizado e, 13 

itens afirmam a tese central e na 11ª temos: “que só a 

restauração tecnizada duma cultura antropofágica, 

resolveria os problemas atuais do homem e da Filosofia” 

(ANDRADE, 1978, p. 129).  

 Podemos pensar a ruptura radical oswaldiana como 

o “bios midiático”, uma forma midiática não reducionista, 

proposta para e pelo homem tecnizado da 

contemporaneidade (Sodré, 2002, p. 14). Uma comunicação 

que passa pelo corpo, agride e transgride, porque a 

sociabilidade é um vínculo entre pessoas. Em sendo assim, 

é violenta porque se vive também a tensão. Sodré (2001) 

atenta para o prazer que perpassa o corpo: 

 

Tem que saber meter o corpo. Então pensar para mim é 
isso. Eu não me considero assim um pesquisador 
exemplar. Porque eu não acredito em metodologias 
prontas, para ficar repetindo métodos. Eu acho que 
método é o caminho que você passa por ele. Você 
primeiro passa, caminha, e depois olha para trás e diz: 
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esse foi o meu método. Mas eu tenho um método - que 
é a invenção (s. p.). 

 

 Invenção que se coaduna com a vida-obra 

oswaldiana nunca contente, nem com a destruição criadora 

e muito menos com a criação que cumpre o lugar da 

anterior. Porém, se de um lado, nunca contente com, de 

outro, sempre feliz pela vida, que anima os trópicos de “Sal 

e Sol e Sul”, como Oswald de Andrade descreveu a América 

do Sul. Assim, o ideal, as coisas em si mesmas ou a existência 

de qualidades já postas ou básicas, necessárias ao existir de 

um objeto, são descartadas de antemão. A antropofagia é 

um devir, um constructo coletivo nem sempre claro ao 

observador.  

Vasconcellos (2009) retoma a discussão e aborda a 

antropofagia não como metáfora, mas como um conceito 

fundador da filosofia da cultura brasileira. Contudo, deixa 

claro, desde o início, que utiliza o filósofo brasileiro não 

como algo excludente ou apartado da filosofia geral, mas 

como universalizante e plural nessa reflexão. E afirma: “O 

que então faz da Antropofagia oswaldiana uma filosofia, no 

sentido forte do termo, isto é, um pensamento filosófico 

constituído”... É que ela “institui uma cosmovisão do que 

existe, do que é... Apresentando-se, ao fim e ao cabo, como 

uma teoria do real”. Mais explicitamente, o autor afirma 

Oswald como um filósofo: 

 

é um inventor de conceitos –“devoração” opera como 
um conceito filosófico. E como nenhum conceito é 
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simples, estes possuem sempre elementos. Diríamos 
desse modo, que a ideia de “assimilação” presente no 
processo de deglutição do outro, seria um dos elementos 
do conceito de devoração antropofágica. (...) Dito de 
outro modo, quais os problemas filosóficos, 
propriamente ditos, que são colocados pela 
Antropofagia? Diríamos, a grande questão da Identidade, 
mais especificamente das relações entre identidade e 
diferença, no bojo do processo da constituição de um 
Povo. No caso o povo brasileiro. O ser brasileiro como 
o avesso de uma forma identitária nos parece ser o topos 
das ideias filosóficas de Oswald de Andrade. Por sua vez, 
qual o plano de imanência que sustenta esses conceitos e 
faz emergir seus personagens conceituais? Diríamos, 
estamos diante de um pensamento da pura imanência, 
como na linhagem filosófica de um Spinoza, de um 
Nietzsche, de um Deleuze. Pensar o ser é pensá-lo como 
afirmação do devir... É como pensar os processos 
subjetivos como transformação do eu em um outro, um 
outrar-se, como na expressão criada por Fernando 
Pessoa. Por fim, qual, ou quais, personagens conceituais 
são instaurados pela prática filosófica da devoração 
antropofágica? Arriscamos dizer: o Bispo Sardinha é um 
personagem conceitual de Oswald de Andrade 
(Vasconcellos, 2009, p. 6). 

 

Os europeus podem consultar uma versão crítica, 

do Manifesto Antropofágico, trabalhada por Michel 

Riaudel7, na qual não apenas o tradutor comenta passagens, 

mas localiza o leitor nas inúmeras referências do universo 

oswaldiano, esclarecendo as menções que o modernista faz 

para a época, o que auxilia na compreensão da antropofagia.  

A experiência da Revista de Antropofagia, 

precursora da Filosofia Antropofágica, teve um fim 

                                                           
7 Manifeste anthropophage. Trad. Michel Riaudel. Disponível em: 
<https://goo.gl/KH7XKG>. Acesso em: 04 nov. 2013. 
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melancólico em 1929. Augusto de Campos, prefaciando a 

edição fac-símile da Revista é quem explica: 

 

Conta Raul Bopp que “cresciam diariamente as 
devoluções dos jornais, em protesto contra as 
irreverências antropofágicas [a 2ª dentição da Revista foi 
publicada no Diário de São Paulo de 17.03.1929 a 
01.08.1929]... Desprevenidamente, a libido entrou, de 
mansinho, no Paraíso Antropofágico. Cessou, 
abruptamente, aquele labor beneditino de trabalho. Deu-
se uma “changé de dames” geral. Um tomou a mulher do 
outro. Oswald desapareceu. Foi viver o seu novo 
romance numa beira de praia, nas imediações de Santos. 
Tarsila não ficou mais em casa. Desagregou-se o grupo. 
Em outubro de 1929 vieram o craque da Bolsa e a crise 
do café. Oswald e Pagu se engajaram no Partido 
Comunista. E o criador de Serafim Ponte Grande, 
julgando-se curado do “sarampão antropofágico”, virou 
“casaca de ferro na Revolução Proletária” (Campos, 
1975, s. n.). 

 

Augusto de Campos complementa com a 

importância da Revista de Antropofagia e da Filosofia 

Antropofágica: 

 

As ideias e concepções da Antropofagia foram postas de 
lado por um tempo. Só em 1945, depois de sua ruptura 
com os comunistas é que Oswald, intelectualmente 
recuperado, se dispôs a aprofundar os temas 
antropofágicos. É o que fará especialmente em dois 
estudos: A crise da Filosofia Messiânica (1950) e A 
marcha das Utopias (1953). Pôde-se então compreender, 
com maior precisão, a seriedade do pensamento 
oswaldiano e da tese antropofágica, concebida por ele 
como “a terapêutica social do mundo moderno”. Mas a 
REVISTA DE ANTROPOFAGIA fica como 
documento vivo das primeiras refregas, exemplo até 
dramático de uma luta que Oswald travou nas condições 



 

(110) 

mais difíceis, praticamente ilhado, com alguns poucos, 
contra a maré da geleia geral que acabou envelopando 
quase todos os seus companheiros da revolução 
modernista (ibidem).  

 

 Muitos exemplos, anteriores ao Manifesto 

Antropófago, podem servir para ilustrar a tendência 

antropofágica de Oswald de Andrade. Seu pensamento 

pode ser avaliado a partir de uma ética e uma estética, as 

quais dão conta não apenas de uma proposição para a 

renovação da arte brasileira, que passaria a ser uma arte de 

exportação, não de importação, de acordo com o Manifesto 

da Poesia Pau-Brasil, mas passa também por um diagnóstico 

da cultura, avaliando quem é o brasileiro e onde deve querer 

chegar. 

 Antes de tornar explícito o pensamento 

antropofágico nos manifestos e teses que escreveu, Andrade 

praticou a antropofagia em sua obra poética experimental, 

relacionada a outras linguagens, especialmente àquelas da 

comunicação de massa, às formas populares de expressão, 

tornando-a uma obra híbrida, na qual já não há nitidez nas 

fronteiras entre os gêneros: dentre as obras de vanguarda 

mais características da aplicação das proposições dos 

manifestos, podemos mencionar Memórias Sentimentais de 

João Miramar, Serafim Ponte Grande, Pau-Brasil, Primeiro 

Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, O 

Santeiro do Mangue e O Rei da Vela. Mas o espírito 

antropofágico já iria se fazer presente em O Perfeito 

Cozinheiro das Almas deste Mundo, registro coletivo do 
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cotidiano da garconnière de Oswald de Andrade, no ano de 

1918. Além deste diário, uma espécie de retrato inicial da 

futura poética do autor, há elementos antropofágicos em 

sua atuação nos jornais.  

Oswald de Andrade sempre transitou entre a 

literatura e a comunicação, o jornalismo, especificamente, 

pois atuou em diversos jornais: Diário Popular (1909), 

Jornal do Comércio (1916 a 1922), A Gazeta (1918), Correio 

Paulistano (1921), O Homem do Povo, ao lado de Pagu 

(1931), Meio-Dia (1936), Folha de S. Paulo (1949) e O 

Estado de S. Paulo (1953). Antropofagicamente, aproximou 

as duas linguagens, a do jornalismo e a da literatura, 

mesclando-as e transformando a poesia por meio da síntese 

e da fragmentação da linguagem jornalística. É no Manifesto 

da Poesia Pau-Brasil que Oswald explicita a poesia presente 

nos fatos: 

 

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de 
ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos 
estéticos. O carnaval do Rio é o acontecimento religioso 
da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de 
Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. 
Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá. O ouro 
e a dança (ANDRADE, 1990, p. 41).  

 

Além deste encontro da poesia com o factual, já no 

Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e depois na obra poética 

propriamente dita, materialização dos preceitos do 

Manifesto, Oswald de Andrade recupera elementos visuais 

vindos de outras séries sígnicas, quais sejam, das artes 
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plásticas, da fotografia e do cinema, que passaram a ser 

traduzidos em sua poética, por meio da diagramação do 

texto na página, da valorização do espaço branco, bem 

como no uso recorrente das metonímias para simular a 

montagem de fragmentos, presente tanto nos quadros 

cubistas quanto na montagem cinematográfica.  

Outro elemento a que o poeta recorre para simular 

a profusão e a fragmentação presentes na paisagem 

cotidiana é a enumeração, como no já citado trecho do 

Manifesto: “o minério. A cozinha. O vatapá. O ouro e a 

dança”: são instantâneos fotográficos, textos da cultura que 

se justapõem, formando um mosaico de referências 

distintas, mestiças. Benedito Nunes (1990) destaca a 

oposição entre o arcabouço intelectual de origem europeia 

e o amálgama de culturas primitivas, proposto por Andrade, 

e completa: 

 

O Manifesto Pau-Brasil, que é prospecto e amostra da 
poesia homônima, situa-se na convergência desses dois 
focos. Pelo primitivismo psicológico, valorizou estados 
brutos da alma coletiva, que são fatos culturais: pelo 
segundo, deu relevo à simplificação e à depuração 
formais que captariam a originalidade nativa subjacente, 
sem exceção, a esses fatos todos – uns de natureza 
pictórica (Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da 
favela...), folclórica (O carnaval), histórica (Toda a 
história bandeirante e a história comercial do Brasil), 
outros étnicos (A formação étnica rica), econômicos 
(Riqueza vegetal. O minério) (Nunes, 1990, p. 10). 

 

 Em O Pirralho, jornal encabeçado e financiado por 

Oswald, de 1911 a 1918, já se antevia a hibridização de 
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gêneros, a mistura entre as culturas, posteriormente 

proposta na tese antropofágica. Basta que se lembre que 

entre seus principais colaboradores estava o engenheiro 

Alexandre Marcondes Machado, conhecido como Juó 

Bananere, que escrevia paródias em uma linguagem 

macarrônica, a qual pretendia ser o registro bem-humorado 

do idioma ítalo-brasileiro falado em São Paulo. O Pirralho 

valorizou a caricatura e os elementos gráficos, a paródia e a 

piada, que seriam fundamentais do Modernismo, sobretudo 

na vertente antropofágica oswaldiana.  

A Revista Klaxon, que circulou entre maio de 1922 

e janeiro de 1923, revoluciona a comunicação visual deste 

gênero, com sua formatação e seus grafismos. Augusto de 

Campos destacaria a beleza gráfica da revista, graças “aos 

tipos decorativos, sua numeração graúda e o choque visual 

de suas capas e contracapas: o enorme A vertebralizando as 

palavras” (Campos, 1978, p. 107). Porém, Campos 

demonstra, também, os pontos fracos da revista: 

 

(...) espantosamente frágil, ingênua, amadorística. Um 
primeiro toque-de-reunir modernista, no ambiente hostil 
da época, após a bravura da Semana. Mas também um 
salve-se-quem-puder modernoso, onde a maior parte 
naufraga em ondas subfuturistas ou pós-impressionistas 
– ressaca internacional de arte moderna (idem). 

 

Para Campos (idem), o melhor de Klaxon, ao que ele chama 

de poemas, seriam anúncios da quarta-capa, o “Coma-

Lacta”, “guaraná-espumante” e os “criativos pseudo-

anúncios de Pantosopho, Panteromnium & Cia”. Nota-se 
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que, se para Campos, o melhor de Klaxon são os anúncios, 

já não havia fronteira nítida entre arte e comunicação, entre 

o banal, o prosaico, e o poético, nem na percepção do 

crítico, muito menos na do poeta. Campos (1978) defende 

a tese de que na Revista de Antropofagia é que se ressalta a 

postura diferenciada e crítica de Oswald de Andrade, entre 

todas as colaborações, bastante variadas, mas que tomavam 

a antropofagia em seu sentido mais superficial, como ideia 

de cordial mastigação, passando pela assimilação de autores 

que nada teriam a ver com o pensamento antropofágico.  

A experiência seguinte, em 1931, será com o jornal 

O Homem do Povo, criado e dirigido junto com Patricia 

Galvão, a Pagu, mulher de Oswald de Andrade até 1935. 

Nesse jornal panfletário encontramos somente o 

engajamento que a 2ª dentição da Revista de Antropofagia 

propunha, mas, o antropófago transformou-se em militante, 

apenas algumas propagandas falsas e parte da redação de 

algumas colunas lembram o primitivo tecnicizado, bem-

humorado construtor de paródias, que serviram tanto para 

a crítica quanto para a autocrítica. De acordo com Juan José 

Saer: 

 

É difícil separar a mescla um pouco confusa de expressão 
e de informação que constitui a essência dos media, isto 
fica claro quando se considera a questão do jornalismo. 
São muito poucos os autores da América Latina que nada 
tiveram a ver, de um modo ou de outro, com o 
jornalismo em algum momento de sua carreira. Estas 
relações nem sempre se limitaram a conceber o 
jornalismo como um trabalho adicional capaz de 
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subministrar a segurança econômica indispensável para 
poder dedicar-se à literatura (1972, p. 311). 

 

Scliar (2002), apontando as diferenças entre 

literatura e jornalismo, supõe que quando do nascimento do 

jornal “muitos aristocratas devem ter torcido o nariz para o 

invento de Gutenberg” (p. 81), pois o “jornal propriamente 

dito surgiu como uma verdadeira afronta democrática: um 

tipo de informação que estava ao alcance de todos, mesmo 

da ralé” (idem, p. 82). Esta premissa vem ao encontro 

daquilo em que Andrade acreditava para a arte e a literatura: 

uma poética que transpusesse o abismo entre a linguagem 

das ruas e a da academia.  

A influência que a antropofagia trouxe para as letras 

e artes brasileiras é incontestável. Muito já se falou sobre o 

tema, abordando-se a Tropicália dos anos 1970, a poesia 

concreta com os irmãos Campos e Pignatari e tantas outras 

obras.  

Aqui queremos fazer uma relação que, até onde 

sabemos, ainda não foi feita: uma primeira visão da obra de 

Eduardo Kac sob a ótica da antropofagia, principalmente 

retomando o primitivo tecnicizado. Kac consegue uma obra 

antropofágica, exemplar dos processos de trânsito da 

cultura, definida por Pinheiro (2001, p. 18): 

 

A cultura não pode ser vista como um projeto 
cumulativo na direção de um coroamento linear no 
futuro, mas como uma rede de conexões cuja força de 
fricção e engaste ressalta a noção de processos dentro de 
sua estrutura. Daí a importância de se mostrar como 



 

(116) 

certos processos civilizatórios têm o seu modo de 
conhecimento fundado numa especial relação material 
entre sistemas e subsistemas de signos. Tais processos se 
constituem especialmente a partir de três categorias 
antropo-sociais, fundantes e interdependentes: o 
migratório, o mestiço e o aberto. A primeira determina a 
mobilidade e a montagem produtivas entre códigos e 
linguagens antes inimigas ou heterogêneas, a segunda 
trata de engastar mosaicos de alta complexidade, 
oriundas das mais diversas e divergentes civilizações, 
contra a catação narcísica das identidades; a terceira 
exacerba as relações entre natureza e cultura, entre o 
dentro e o fora, entre a casa e a rua, entre, por exemplo, 
frutas exuberantes sobre a mesa e a luz que incide sobre 
as pessoas e as cidades lá fora. 

 

Pinheiro faz uma análise da obra de Oswald de 

Andrade, que aparentemente se aproxima do raciocínio de 

Octavio Paz sobre a necessária mobilidade de territórios 

estanques, quando afirma que “o diálogo entre a ciência, a 

filosofia e a poesia poderia ser o prelúdio da reconstituição 

da unidade da cultura e também da ressurreição do 

indivíduo, que tem sido a pedra de fundação e o manancial 

de nossa civilização” (Paz, 1995, p. 179).  

Pinheiro (1994, p. 55) destaca que: 

 

A marca diferencial da poesia de Oswald de Andrade tem 
que ver com o fato de que nela os materiais herdados da 
tradição tecnológica recebem um tratamento formal que 
reacomoda vertentes até então abandonadas da cultura. 
Desse modo, as práticas lúdicas (que colocam em 
interação os códigos semânticos, de um lado, e, de outro, 
sonoros, visuais, gráficos e orais) não estão a serviço de 
meras familiaridades adquiridas e já facilmente 
consumíveis, mas implicam em um uso da forma ligado 
às transformações mútuas na ciência e na cultura. Não se 
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trata só de dizer que forma é conteúdo e conteúdo, 
forma: trata-se de um arranjo dos materiais do verso que 
projeta uma modificação da relação entre o signo e o 
objeto e, portanto, um novo modo de conhecimento. 

 

No website8 do artista Eduardo Kac, já é perceptível 

este processo antropofágico, mobilizador, que parte de 

elementos distintos da cultura brasileira, associando mito, 

arte e tecnologia, e quebrando dicotomias entre o dentro e 

o fora, o acadêmico e o popular, e erudito e o massivo, o 

verbal e o não-verbal: 

 

Eduardo Kac nasceu no Rio de Janeiro em 1962 e 
formou-se pela Faculdade de Comunicação Social da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. No 
começo dos anos 80 ele criou uma série de performances 
de conteúdo político e de humor em espaços públicos 
como a Cinelândia e a praia de Ipanema, no Rio de 
Janeiro, e as escadarias da Biblioteca Mário de Andrade, 
em São Paulo... Em 1989 mudou-se para os Estados 
Unidos, onde obteve no ano seguinte o mestrado em 
artes plásticas na The School of the Art Institute of 
Chicago, instituição na qual é Professor Titular. Em 2004 
recebeu o doutorado pela Universidade de Wales, no 
Reino Unido...Pioneiro da arte digital e transgênica, Kac 
concebeu e desenvolveu a holopoesia a partir de 1983. A 
holopoesia é uma nova linguagem verbal/visual que 
explora as flutuações formais, semânticas e perceptuais 
da palavra/imagem no espaço-tempo holográfico. Kac 
propôs e desenvolveu a arte da telepresença a partir de 
1986, quando apresentou na mostra "Brasil High Tech", 
no Rio de Janeiro, um robô de controle remoto através 
do qual participantes interagiam. Kac projetou a arte da 
telepresença internacionalmente com o projeto 
"Ornitorrinco", desenvolvido a partir de 1989. A arte da 

                                                           
8 Eduardo Kac: Biografia. Disponível em: <https://goo.gl/pY8Tt4>. Acesso 
em: 01 fev. 2013. 
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telepresença é uma nova área de criação artística que se 
baseia no deslocamento dos processos cognitivos e 
sensoriais do participante para o corpo de um telerrobô, 
que se encontra num outro espaço geograficamente 

remoto.  Por sua obra em holopoesia (termo criado por 

Kac), o artista recebeu em 1995 o Shearwater Foundation 
Holography Award, o prêmio internacional de maior 
prestígio no campo da arte holográfica, oferecido pela 
Shearwater Foundation, da Florida. 

 

 O artista carioca busca na relação entre a arte e a 

tecnologia transpor os guetos criados para alocar cada uma 

dessas áreas-elementos: arte, tecnologia, comunicação, 

mídia, Brasil, genética, entre outros tantos que ficam 

estanques nas prateleiras de algumas teorias/práticas 

brasileiras.  

A vanguarda brasileira dos primeiros anos do século 

XX, da qual Oswald de Andrade era participante, foi buscar, 

não influências, mas a própria raiz brasileira, que aflora em 

alguns quando em terras estrangeiras. Com Kac o caminho 

foi semelhante: a realidade socioeconômica brasileira dos 

anos 1980 e a busca por novos caminhos de expressão 

artística levaram Kac para os EUA. No depoimento a 

Reynaldo Röels Jr. (KAC, 2004, p. 90-91), tratando do tema 

das vanguardas, negava veementemente aqueles que 

queriam o fim das vanguardas, por não haver mais nada 

novo. Para ele, estes olhavam para o passado, e “estou com 

os olhos e todos os meus sentidos voltados para o século 

XXI”.  

Para produzir como um homem tecnicizado de seu 

tempo, criou a holopoesia para ser sentida com todo o 
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corpo e não apenas para se visualizar. Em 1986 acontece a 

exposição Brasil High Tech, no Rio de Janeiro, da qual Kac 

é um dos curadores dos 13 artistas que apresentam para um 

público heterogêneo os resultados de suas reflexões sobre 

as possibilidades de novas linguagens, novos processos 

interdisciplinares híbridos. “Novas linguagens fundadas não 

mais na desmaterialização, e sim no imaterial; não mais na 

composição de objetos artísticos estáticos, e sim cinéticos” 

(KAC, 2004, p. 59). Adiante, Kac vai propor e fazer a Bioart. 

Para uma aproximação com o pensamento de 

Oswald de Andrade e, com a introdução deste texto, a partir 

da valorização de aspectos locais para chegar a uma 

linguagem universal, destacamos a obra Uirapuru, de 1999, 

apresentada na ICC Biennale '99, na qual Kac busca um 

elemento da mitologia brasileira e o transforma para sua 

própria experiência estética e pessoal. Uma retomada da 

experiência estética Pau-Brasil? É possível dizer que sim, já 

que ocorre uma atualização do mito, que renasce a partir do 

uso de uma linguagem nova, possível com o 

desenvolvimento tecnológico. Trata-se de olhar para o 

passado e devorá-lo, transformando-o com as ferramentas 

do presente: “Nenhuma fórmula para a contemporânea 

expressão do mundo. Ver com olhos livres” (ANDRADE, 

1978, p. 9). O Uirapuru, pássaro amazonense que canta uma 

vez por ano, quando faz seu ninho e faz, inclusive, outros 

pássaros pararem para escutá-lo nesse breve momento, é 

também, em outra versão da mitologia, um ser humano que 

morreu e virou pássaro e, nova vida na mata. Kac cria a sua 
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própria mitologia: 

 

Na minha mitologia pessoal, o Uirapuru é um peixe 
voador que paira acima da floresta, cantando e dando boa 
sorte aos habitantes da floresta. De acordo com a minha 
versão, Uirapuru canta quando ele hospeda os espíritos 
daqueles que estão longe. A floresta do Uirapuru é 
povoada por "pingbirds", criaturas fantásticas cuja 
melodia oscila de acordo com o ritmo do tráfego de rede 
global. O próprio espírito Uirapuru é hospedado por um 
peixe virtual, que voa e interage on-line no espaço virtual 
com outros peixes virtuais. Assim, o comportamento do 
Uirapuru contribui para aumentar o tráfego de rede e faz 
com que os pingbirds cantem com mais frequência9.  

 

 

 

Figura 1. O peixe voador telerobótico pode ser controlado tanto 

através de uma interface local e para a Web. 

 

 

                                                           
9 Disponível em: <https://goo.gl/shd9E3>. Acesso em: 01 fev. 1013. Tradução 
nossa. 



 

(121) 

 
Figura 2. PINGBIRD. 

 

O autor explica que é uma experiência espacial e 

temporal que utiliza várias escalas ao mesmo tempo, local e 

remota, virtual e física, movimentando o peixe voador pela 

internet; ao mesmo tempo ele se movimenta na floresta 

Amazônica virtual, em meio a árvores, onde estão os 

pingbirds. Vale lembrar que um dos aspectos característicos 

da poética de Oswald de Andrade é a aproximação de 

elementos aparentemente díspares, o que, neste caso, parece 

também ser parte do processo de Kac, aproximar os 

aparentemente opostos, ampliando o poder de 

comunicação e dissolvendo antropofagicamente as 

diferenças, criando-se um terceiro elemento surgido da 

junção dos opostos.  

Como resultado, Uirapuru avatar se move no espaço 

virtual de acordo com o movimento dos peixes 

telerobóticos na galeria. Um vídeo, a partir do ponto de vista 
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do peixe telerobótico, é visto na galeria e é transmitido ao 

vivo pela web. O peixe telerobótico paira acima de uma 

floresta povoada por pingbirds coloridos (ver ilustração 2 

acima). Pingbirds são aves telerobóticas que enviam 

comandos ping para servidores localizados geograficamente 

na região amazônica (onde a floresta está localizada). Os 

pingbirds cantam as músicas de aves amazônicas reais, de 

acordo com o ritmo do tráfego de rede global. Os pingbirds 

são, portanto, a síntese primitivo-tecnicizado proposta por 

Oswald de Andrade.  

Há três áreas distintas na floresta física. Uma área 

exibe o vídeo ao vivo a partir do ponto de vista do peixe-

voador (full frame, 30 fps), permitindo aos participantes 

mudar o padrão de voo de Uirapuru, em tempo real, acima 

da copa das árvores. Outra área mostra o mundo VRML10, 

o que permite aos participantes ver outros avatares e mover-

se na floresta virtual. A terceira área é encontrada na parte 

posterior: ao longo de um percurso, escondido na floresta, 

está um banco para os visitantes poderem descansar e 

desfrutar das músicas do Uirapuru e dos pingbirds 

amazônicos. 

 

... A invenção 
A surpresa 
Uma nova perspectiva  
Uma nova escala.  
Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia 

                                                           
10 Linguagem de programação usada para elaborar modelos virtuais que são 
exibidos nas páginas da Internet. Ver: <https://goo.gl/N1Fhex>. Acesso em: 
01 fev. 2013. 
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Pau-Brasil (ANDRADE, 1978, p. 8). 
 

e,et, and, und, 和, и, και, og,và, och, 과 ... 

 
A fixação do progresso por meio de catálogos e 
aparelhos de televisão. Só a maquinaria. E os transfusores 
de sangue (ANDRADE, 1978, p. 17). 

 

Outra forma como Eduardo Kac manifesta sua arte 

é através da Bioart e da obra A positive, de 1997; é um 

exemplo, literal, dos transfusores de sangue propostos por 

Oswald no manifesto Antropófago. Nesta obra, conforme 

descreve Kac (KAC, D):  

 

O trabalho cria uma situação em que um ser humano e 
um robô tem contato físico direto através de uma agulha 
intravenosa conectada para limpar a tubulação e 
alimentam um ao outro em um relacionamento 
mutuamente nutritivo. Para a nova categoria de robôs 
híbridos biológicos nós atribuímos o general epíteto de 
"BioBots". Devido à sua utilização de células vermelhas 
do sangue, o Biobot criado para A positive é chamado de 
"phlebot". 

 

A obra apresentada tem o seguinte aspecto11: 

  

                                                           
11 Imagem extraída de: <https://goo.gl/oudTEV>. Acesso em: 01 fev. 2013. 
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Figura 1. Em A-positivo, os glóbulos vermelhos transportam oxigênio 
dos pulmões para os tecidos, e, em seguida, fornecem o oxigênio para o 
restante do Biobot. O Biobot extrai o oxigênio para apoiar uma chama 
frágil e irregular (acima). Uma vez que o teor de oxigênio de cada pessoa 
é diferente, cada diálogo individual com a Biobot renderá uma chama 
única com o comportamento diferenciado e tempo de vida. 

 

Kac conclui sua exposição sobre a obra indicando 

outras possibilidades abertas com a máquina, pois, a 

equação mestre/escravo já não cabe neste momento 

cibernético. Não é o que as máquinas podem fazer por/para 

nós, mas o que podemos compor juntos com ela que 

interessa, pois somos tanto usuários como usados pelas 

máquinas, primitivos e tecnicizados, portanto.  

Para isso o novo ecossistema que se abre é o post 

organic e suas criaturas novas “sejam eles biológicos 

(clonagem), biossintética (engenharia genética), inorgânicos 

(epistemologia android), algorítmica (a vida), ou biobotic 

(robótica)” (Kac, D). 
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O poeta é a antena da Pirraça12 

  

A antropofagia e o Pau-Brasil deixaram marcas na 

paisagem estética brasileira. Da arte em suporte da tela aos 

suportes do próprio corpo e de outros corpos, ou dos 

corpos dos outros, o caminho continua aberto e sendo 

percorrido na busca, podemos inferir, daquela identidade da 

qual nos fala Dussel (1986), aquela ética/estética dessas 

paragens tropicais que se abrem nestes tempos como 

solução econômica, artística, residual para o “antigo mundo 

desenvolvido” do qual queríamos participar. 

A ligação buscada por Oswald / Kac passa também 

pelo humor. Para aqueles interessados, uma olhada no 

álbumanaque Escracho, de 1983, poderá mostrar que muito 

do oswaldiano aparece na proposta, para contrapor o 

“baixo-astral da poesia marginal...sempre entre o chulo e o 

luxo, sem qualquer fobia de pornoescatologia” (KAC, 2004, 

p. 263-264). Uma proposta feita para este século e o 

próximo, com o segundo volume previsto para 2893. 

 

A idade de ouro anunciada pela América. A idade de 
ouro. E todas as girls (ANDRADE, 1987, p. 14). 

  

 O selvagem tecnicizado percorre o mundo 

tecnicizado, pregando que “a alegria é a prova dos nove” 

(ANDRADE, 1987, p. 18), realmente. E, no mundo dos 

                                                           
12 Eduardo Kac, nessa expressão, ironiza a afirmação anterior de Ezra Pound 
de que os artistas são a antena da raça (POUND, 1991). 
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vários Gs numéricos, a nossa alegria é a prova para o Gnove. 

Em Oswald de Andrade, com a antropofagia, fica 

patente um “sentido agudo dessa necessidade de pensar o 

nacional em relacionamento dialógico com o universal” 

(CAMPOS, 1983, p. 108), perceptível em Kac e em tantos 

outros artistas, nos quais podemos ler que restos e rastros 

continuam a apontar para o sol antropofágico como uma 

possibilidade criativa. 

 

(...) é o pensamento da devoração crítica do legado 
cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva 
submissa e reconciliada do “bom selvagem” (idealizado 
sob o modelo das virtudes européias (sic) no 
Romantismo brasileiro de tipo nativista, em Gonçalves 
Dias e José de Alencar, por exemplo), mas segundo o 
ponto de vista desabusado do “mau selvagem”, 
devorador de brancos, antropófago. Ela não envolve uma 
submissão (uma catequese) mas uma transculturação: 
melhor ainda, uma transvaloração”: uma visão crítica da 
história como função negativa (no sentido de Nietzsche), 
capaz tanto de apropriação como de expropriação, 
desierarquização, desconstrução. Todo passado que nos 
é outro merece ser negado. Vale dizer: merece ser 
comido, devorado. 

 

Da economia política, ou não, às artes, o selvagem 

tecnicizado vive para viver; é muita felicidade para 

compreendermos com os “Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. No ano 457 da 

Deglutição do Bispo Sardinha13” (Andrade, 1987, p. 15). 

                                                           
13 Aqui fazemos uma atualização, pois o Manifesto Antropófago é encerrado 
com a frase: “Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha” (ANDRADE, 1987: 
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Manifesto da Contemporaneidade 

 

1. Nós queremos cantar o amor ao pastiche, a 

devoção ao YouTube e a nossos dez milhões de amigos 

virtuais no Facebook. Queremos cantar o carro pago em 60 

meses. O crédito fácil e os shopping centers. O combo 

completo. Terapias alternativas. Transgênicos e orgânicos 

na mesma feira. A viagem de avião, o drive-thru e o delivery. 

2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a 

concisão, a efemeridade, o intertexto, o descontexto, a 

banalidade e o Google. 

3. Tendo a literatura até aqui exaltado o 

experimentalismo e a invenção, queremos exaltar a dúvida, 

o anonimato, a fugacidade, a adaptabilidade, o farsesco, o 

acaso, a intersemiose, o humor e a convergência. 

4. Nós declaramos o esplendor de uma beleza nova: 

a ubiquidade, a mobilidade, a conexão em banda larga. Viva 

wireless! Uma lista de links a qualquer momento é mais bela 

que o Ulysses de Joyce. Um comentário icônico sobre um 

post equivale a um orgasmo. Dez aparelhos de TV LCD em 

um apartamento de 70 metros quadrados são mais belos que 

uma instalação na Bienal de Arte. Pelo nanoconto e pelas 

HQs e pelo Haicai. 

5. Nós queremos cantar o homem difuso, o homem-

tera, o homem campeão em seguidores e replicantes. A 

cidade e seus labirintos. Os anúncios e as pichações. O 

grafite, o sticker, o stencil. A fuligem e a sombra sobre os 

becos. O passante e o catador de recicláveis. O ruído. A 
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embriaguez sem horizonte. O entretenimento. O 

camelódromo. A confusão entre o público e o privado. 

6. É preciso que o poeta se engaste com conectores, 

baterias mais duráveis, projeções tridimensionais, 

quadridimensionais, avatares. O corpo pede mais. Mais 

sentidos. Extensões. Outros corpos em des-encontro. O 

bizarro, o tatuado, o escareado, o enxertado. Viva o silicone, 

o botox e o anabolizante. Viva a tinta de cabelo.  Vivam as 

lojas de 1,99. Viva a pirataria. 

7. Não há mais beleza senão nas telas, nas projeções, 

nas atualizações. O PhotoShop é a panaceia. Nada de obra-

prima sem um caráter tecnológico. A poesia deve ser um 

laboratório de meios e mediações. Adeus à caneta e ao lápis. 

Teclados virtuais, vinde! Realidades ampliadas, vinde! 

Bioarte, vinde, vinde, vinde! iPods. iPads. Androids. 

8. Continuamos ainda sobre o promontório extremo 

dos séculos! O tempo cada vez menos permite olhar para 

trás. Já arrombamos a porta de muitos impossíveis. Resta o 

upload da mente – eternidade. “O tempo e o espaço 

morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós 

criamos a eterna velocidade onipresente”. Como voltar 

atrás? 

9. Queremos glorificar os signos. Os sintomas. As 

modas que se sucedem. Os ídolos de um verão. As 

logomarcas. As passarelas. Os mitos que se atualizam... 

dualizam... estereotipam... caricaturizam. Viva o arquétipo 

facilitado! Todos os fetiches em 10 vezes. A surpresa: trazer 

o mundo todo pelo correio – quando não em greve. As 



 

(133) 

passeatas informatizadas e os congestionamentos. 

Globalizados. Ainda que por fragmentos. 

10. Nós queremos demolir a coerência. Somos pela 

indecisão contra a certeza. Contra a corrupção como ofício. 

Pela polirreligiosidade. Pelo desapego. Pelo Ctrl + C / Ctrl 

+ V. 

11. Nós cantaremos as multidões de átomos 

isolados, as epidemias da televisão, o protesto na rede. 

Abaixo as ocupações das favelas como espetáculos, e as 

criancinhas armadas nas escolas como espetáculos, e os 

terroristas suicidas como espetáculos. Salve o espremedor 

de laranja com design retrô. Os ciberclubes de compra e a 

drenagem linfática agendada com seis meses de 

antecedência. A síndrome do pânico. TOC. LER. Esquizo 

e neuro. Os vícios. O fast-food. O self service. 

Explodiremos os caixas eletrônicos. Pelo falso perfil. Pelos 

manicômios abertos. Pelo monopólio da comunicação. 

Delete. 
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