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{PALAVRA DO REITOR}
A produção de conteúdo no mundo inteiro cresce vertiginosamente. Não somente em blogs e redes
sociais, grandes players do mundo digital graça à facilidade com que seus administradores podem inserir textos
e imagens, mas também em sites e, notadamente, novas revistas digitais e e-books. Se antes era preciso uma
editora para lançar um livro ou uma revista, hoje os autores são também editores e conseguem disponibilizar
suas obras com facilidade em plataformas múltiplas. O resultado é que, lamentavelmente, não temos mais uma
“curadoria” de conteúdo.
A decisão da Belas Artes de publicar uma nova revista é reflexo do nosso compromisso com o
conteúdo relevante. Como instituição de ensino, temos o compromisso de entregar à comunidade (não somente
acadêmica) o resultado daquilo que debatemos internamente: cada professor nosso é um curador desse vasto
conteúdo disponível.
Ao ler os textos que estão nas próximas páginas, o leitor terá a oportunidade de entender mais sobre
assuntos que possivelmente já foram tratados por outros autores. Seu ineditismo está, justamente, na forma
como foram escolhidos e tratados: aqui, deixamos de lado a superficialidade, que muitas vezes caracteriza o
tratamento dado aos mais diversos tópicos, e os autores vão a fundo investigar mais sobre aquilo que merece
um segundo olhar. Um olhar mais analítico, questionador. Que nos leva à reflexão e proporciona novos diálogos.
Boa leitura!
Prof. Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim
Reitor

{EDITORIAL}
Quais os caminhos da Arte no século 21? A partir deste questionamento, lançamos a Revista Arte 21.
Conhecer a pluralidade de formas, pensamentos, práticas, procedimentos e linguagens do fazer artístico amplia
nosso olhar sobre o mundo, redimensiona nossa realidade e cria outras possibilidades de nele intervir.
Com esta proposta, organizamos para o número 1 da Revista uma coletânea de textos que aguçam nossos
sentidos sobre arte e sua conexão com o conhecimento. Todos os trabalhos aqui apresentados abordam direta
ou indiretamente o tema, deste número, os sentidos do contemporâneo: como compreendê-lo para além da
ideia do que pertence ao nosso próprio tempo?
Os artigos analisam as linguagens gráfica, audiovisual, literária, músical e . Em “Residuais”, Helena
Freddi investiga a reflexão sobre vontade humana em se apropriar da realidade vivida poeticamente trabalhada
pela memória que surge como instrumento mediador, entre o campo da criação e o da matéria gráfica. Marcos
Vinicius de Oliveira propõe, a partir do texto de Benjamin “Experiência e pobreza”, uma incursão pelos sentidos
que encontramos nas manifestações contemporâneas da cultura brasileira. Marilúcia Botallo informa que ampliar
as tarefas habituais dos museus de preservação e divulgação da cultura material assumiu um papel protagonista
nas ações que qualificam produções artísticas não residuais. Os caminhos do romance contemporâneo, num
bonito estudo comparado, são apontados por Marcelo Lotufo. No texto “Tem um computador na minha roupa”
as novas interfaces e mídias interativas, Guilherme Ranoya busca compreender a relação entre computação,
mídia e arte, por intermédio da chamada computação física.
Enquanto os artigos buscam respostas e abrem caminhos para outros horizontes da arte
contemporânea, o formato parole inaugura uma nova proposta textual que dialoga com temas que incidem
sobre moda, vídeo, comunicação e suas articulações com o mercado. No mesmo percurso, os ensaios de Roberto
Moreira e Monica Palazzo abrem novas inquietações sobre vídeo, arte e curadoria. A resenha de Fernando Amed
faz uma excelente análise do conjunto da obra de um dos grandes pensadores italianos Giorgio Agamben e como
este italiano propõe pensar os sentidos do contemporâneo. A entrevista com Esther Hamburger apresenta e
discute os caminhos da televisão brasileira, da telenovela além de assuntos polêmicos e pouco debatidos. Em
Palavra estrangeira, o canadense Robert Logan com “Os ensinamentos de Marshall McLuhan para profissionais
de design e arquitetura” comenta o lugar que o artista desempenha na sociedade contemporânea apontando
sugestões para o engajamento de designers e arquitetos. Já o uruguaio Fernando Andacht apresenta uma
leitura semiótica da oferta crescente de signos indiciais disponíveis para o consumo televisivo e sua dinâmica
com a subjetividade do receptor.
Revelar esses encontros e desencontros sobre o percurso do contemporâneo nas artes reforça nossa
constante obrigação de, como Centro Universitário de Belas Artes, ao longo de mais de 80 anos, apresentar
outras versões que a verdade da Arte tem a nos mostrar. Não foi outro o objetivo deste número e tem sido
também este o objetivo desta instituição.
Boa leitura!
Prof. Dr. José Ronaldo A. Mathias
Editor
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RESIDUAIS:
SENTIDOS DO
CONTEMPORÂNEO
{RESUMO}

Na série de trabalhos gráficos intitulada Residuais, o interesse
humano na apreensão da realidade sob a interferência constante do tempo
e do espaço, é trabalhado poeticamente. A memória é o instrumento
mediador, entre o campo da criação e o da matéria gráfica, residual,
formada por fragmentos de estampas, textos, fotocópias entre outros
diversos elementos remanescentes da atividade do ateliê de gravura em
metal. A sobreposição destas matérias impressas esclarece o procedimento
cumulativo das experiências vividas encobertas pelo tempo da vivência.
{PALAVRAS-CHAVE}

Arte. Gravura em metal. Imagem. Memória.
{ABSTRACT}

Dra. Helena Freddi

Residuais (Vestiges) is a series of graphic works that present a poetic
exploration of the process in which human interest in grasping reality is
constantly influenced by time and space. Memory serves as a mediating
tool between the field of creation and vestigial graphic elements from
print, text, and photocopy fragments, among other remains of the artistic
activities in an intaglio printmaking studio. Superposing these elements of
printed matter elucidates the process of accumulating lived experiences,
otherwise hidden in time.

Professora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

{KEY WORDS}

Art. Intaglio printmaking. Image. Memory.

{ARTE 21}
ano 1 | nº1

{ 11 }

Obra gráfica de Helena Freddi da série residuais - II (Mar), 2012
Prova única, 186cm X 186cm
Colagem de impressões calcográficas (ponta-seca e água-forte),
litopoliester e transporte fotográfico sobre papel de seda, papel
arroz japonês e papel Mino.
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O entendimento estético, na atualidade, abarca definitivamente o sentido de
estranhamento. Questão amplamente tradada pela teoria das artes, tornou-se um dado
objetivo para reconhecimento da própria arte, mas não só daquela contemporânea.
Em seu livro sobre questões que pertencem ao campo da estética, Tatarkiewicz
aborda o conceito Arte, apresentando a função que esta exerce no tempo como um
dado a ser composto em uma disjunção, em paralelo com o efeito dela sobre o sujeito
observador. A função da Arte, para o autor, é a destinação da própria Arte e é entendida
dentro de um sistema estético pluralista:

pois a transmissão de seus conteúdos não é dada naturalmente, de maneira a reconhecêla e entendê-la imediatamente. Pelo contrário, só se podem entender seus sentidos por
meio de estudos sobre a arte, pois:
quando uma cultura perde os próprios meios de transmissão, o homem se
encontra privado de pontos de referência e acuado entre um passado que se
acumula incessantemente às suas costas e o oprime com a multiplicidade dos
seus conteúdos tornados indecifráveis e um futuro que ele não possui ainda
e que não lhe fornece nenhuma luz na sua luta com o passado. A ruptura da
tradição,queéparanóshojeumfatoacabado,abre,defato,umaépocanaqual,entre
velho e novo, não há mais nenhum liame possível, a não ser a infinita acumulação
do velho em um tipo de arquivo monstruoso ou o estranhamento operado pelo
meio mesmo que deveria servir à sua transmissão (TATARKIEWICZ, 2012, p.175).

[...]’la multiplicidad de aquello que llamamos arte es um hecho; en diferentes
períodos, países, tendencias, y estilos, las obras de arte no sólo tienen formas
diferentes, sino que cumplen funciones diferentes, expressan intenciones
diferentes y funcionan de modos diferentes’. (TATARKIEWICZ, 2001, p.17)

Sua proposta de definição, formulada em meados da primeira metade do Séc.
XX, busca abarcar as manifestações artísticas, tanto na variedade de apresentação quanto
de recepção. Essa concepção de Arte introduz o termo choque usado por Benjamin para
distinguir a maneira pela qual a sensibilidade do sujeito é acessada pelas novas tecnologias
e, em especial, aquelas de reprodução de imagens, como componente participativo de
sua enunciação.
A observação de um mundo em transformação e de uma produção artística
que instaura a ruptura de estruturas, tradicionalmente consagradas como procedimento
construtivo, estabelece a base de um pensamento que, no tempo, demonstrar-se-á
fecundo em muitas reflexões teóricas sobre a arte.
Comumente associado à perda da aura artística vinculada à unicidade e raridade
de certos objetos, o texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” indica
a mudança radical que ocorreu na recepção da obra pelo sujeito. As propostas artísticas
de vanguarda apresentavam ao público algo diferente e “a experiência estética surge
como uma experiência de estranhamento, que exige um trabalho de recomposição e de
readaptação” (VATTIMO, s/d, p.62). No entanto, o estranhamento não é uma experiência
apenas do sujeito receptor ou participante de uma manifestação artística, assim como
não é uma qualidade absoluta, algo sempre extraordinário, inédito e fundador da coisa
artística. O exercício de estranhamento pertence, também, ao artista e se dá, muitas vezes,
em pequenas variações, diferenças mínimas que são operadas em construções, ações,
intervenções, entre tantas possibilidades poéticas de realização, desde as vanguardas até
a contemporaneidade. Notadamente, a Arte ocupa um lugar diverso daquele do passado,
cuja função parecia ser facilmente reconhecida; quer por meio de suas características
formais, quer pelo efeito sofrido coincidente daquele esperado pelo receptor.
Agamben refletirá que o estranhamento não é privilégio do confronto do sujeito
com a arte contemporânea, mas do homem que, perdendo intimidade com a produção
cultural que se deu na própria existência humana, vivencia a experiência do estranhamento,
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De fato, o campo da arte em geral, e da contemporânea especificamente, abarca
tantas manifestações quanto a sua distendida e flexível delineação permite e, com isso,
sua identificação positiva deixa de ser natural, repercutindo na maneira de acessarmos a
própria arte. Desta forma, o artista é requisitado, para além da realização artística concreta,
a partilhar os processos, ideias e fundamentos que o acompanharam em seu trabalho.
De certa maneira, o artista passa a encarnar as muitas vozes que permeiam o
campo da arte na atualidade: daquele que projeta e teoriza um percurso, daquele que
realiza ou constrói e daquele que recepciona o já realizado ou construído. Para ele também
vale a noção da arte como coisa entre as coisas do mundo, mesmo que a coisa tenha sido
pensada e feita por ele ou com a sua supervisão. E somente neste momento, em que a
coisa existe concretamente, é possível um olhar distinto:

Há um salto entre planejar e fazer de um lado e o ser sucedido do outro. Agora o
produto “existe” e com isso está definitivamente “aí”, alcançável para aquele que se
depara com ele e consultável em sua qualidade. É um salto através do qual a obra de
arte distingue-se em sua unicidade e insubstituibilidade (GADAMER, 1985, p. 53).

A questão da recepção da Arte é aqui enfatizada: a obra de arte distingue-se em
sua unicidade e insubstituibilidade porque é o sujeito que dela se apropria, ainda que a
obra seja multiplicada pelas tecnologias e possa ser acessada por muitos, pois é ele, em
sua individualidade constituinte, quem a percebe, interage, participa, entre outras formas
de recepção. Assim, como a arte contemporânea dá-se em um campo cujos limites são
maleáveis e imprecisos, cabe ao artista o exercício da reflexão teórica sobre o fazer e seu
eventual produto, não como uma bula descritiva ou mapa orientador, mas como:

{ARTE 21}
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[...] a intermediação entre o não-verbal e o verbal, de maneira juntar os
dois.[...] A arte contemporânea [...] defronta-se com a necessidade de
tornar visível não o mundo invisível, mas sua própria obra. É ela, a coisa,
que tem necessidade de visibilidade (a possibilidade de ser vista por
um público), e para isso é preciso que seja transportada para o registro
do escrito, do ‘dito’, portanto da leitura (CAUQUELIN, 2005, p.155-156).

No entanto, embora necessário, tal procedimento é limitado e limitador. Limitado
porque é sempre uma descrição ordenada pelo olhar de quem, agora revê o próprio
processo de produção, simultaneamente, mental e material a que “[...] corresponde
uma rede de associações, influências, memórias, anseios, conhecimentos, reflexões que,
justamente ao realizar-se, atinge a máxima concentração e exigência: torna-se forma
(BUTI, 2002, p.15). Limitador porque acaba por apresentar uma voz que poderá ser ouvida
como a única possível, pois é aquela do próprio autor.
O texto pode unificar uma existência polifônica, ou seja, priorizar aquela da
experiência artística, aquela da coisa artística ou ainda da vivência. Bakhtin, ao refletir
sobre a literatura, propõe “o texto como reflexo subjetivo de um mundo objetivo” e que
“quando o texto se torna objeto de cognição, podemos falar do reflexo de um reflexo.”
(2000, p. 340-341). Sendo assim, o que será descrito a seguir é entendido como reflexo,
como apenas uma voz possível a ser auscultada, pois é um depoimento, uma reflexão
sobre um processo gráfico-poético.
{RESIDUAIS: ALGUMAS REFLEXÕES}
Em seis propostas para o próximo milênio, Calvino aborda o fenômeno da
abundância de imagens, a que estamos incessantemente expostos, com apreensiva
inquietação. Para ele “grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente
como os sonhos que não deixam traços na memória: o que não se dissolve é uma estranheza
e mal-estar” (1990, p.73). Neste contexto, propor-se a construir imagens poéticas ou obras
cuja visibilidade lhes é a própria carne, implica um exercício extraordinário de precisão.
A seleção das imagens a serem trabalhadas poeticamente, conforme Calvino, deve ser
realizada segundo a mais rigorosa avaliação:

Vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens, os media todo-poderosos não
fazem outra coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando-o
numa fantasmagoria de jogos de espelhos – imagens que em grande
parte são destituídas da necessidade interna que deveria caracterizar
toda imagem, como forma e como significado, como força de impor-se
à atenção, como riqueza de significados possíveis (CALVINO, 1990, p.73).

{ 16 }
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Um sentido poético das imagens, para além de sua força narrativa, deve emanar,
também, de sua materialidade. Na arte, tudo o que se encontra é significante, pois “[...] é
uma sintaxe tão rigorosa quanto a verbal, mas seu sentido é inseparável da materialidade”
(BUTI, 2002, p. 15). Matérias e sentidos possíveis encontram-se imbricados, também, na
questão de novidade e estranhamento.
A suposta exigência de uma originalidade absoluta, como estratégia para a realização
artística, pode desviar a atenção dos acontecimentos que se dão em um registro menos
espetacular, como o uso de imagens pré-existentes e de técnicas tradicionais. Se de um
lado a imagem carrega em si o desgaste de sua existência em superexposição, por outro,
certos procedimentos artísticos vinculados à tradição das artes plásticas infundem uma
presença que, aparentemente, indica certo descompasso com a contemporaneidade.
Esse descompasso é alimentado pelo uso e entendimento dos procedimentos
técnicos como suficientes e insuficientes, para a realização da coisa artística. De um lado a
capacidade e virtuosismo técnico como elementos validadores; de outro um indicador, a
priori, de falta de entendimento sobre a realização artística na contemporaneidade. Como
extremos, ambas interpretações encobrem a coisa realizada, uma vez que tudo o que na
arte está é significativo e não apenas uma parte, seja o procedimento, matéria, ideia, entre
outros elementos que a constituam.
As imagens figurativas carregam um sentido memorável que permite
reconhecermos nelas os reflexos de nossas próprias memórias, de nosso conhecimento
de mundo. A elas, adicionam-se ainda tudo a que somos submetidos, como bem descreve
Calvino: “Em nossa memória se depositam, por estratos sucessivos, mil estilhaços de
imagens, semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos provável que uma
delas adquira relevo” (1990, p. 107).
Na improbabilidade de relevância e parcialidade deste saber espacial e temporal,
as imagens coisificadas, estampadas e fixadas em seus variados suportes identificamse com uma memória reflexa, que ativa e é constantemente ativada a cada encontro
entre sujeito e objeto. Reconhecimentos, indiferenças, afetos, e outros fenômenos
são desencadeados por uma memória que se repercute, também, nas imagens pois,
evidentemente, o sentido da visão é aqui catalizador desta reflexão: é por meio dela que
pressentimos um campo impreciso, pressagiado como impossível, porque desmedido.
A memória como campo imensurável e a matéria concreta da gravura em metal
são as componentes geratrizes desta pesquisa poética. A gravura, enquanto técnica
evoca a tradição, o uso que dela é feito tira partido deste significado pressuposto, pois
importa à memória aquilo que permanece, mesmo que de maneira tênue, como sombra
ou evocação. Sendo assim, pertencentes à temporalidade, as reminiscências renovam-se,
recombinam-se no campo imaginário das sensações. Se a abordagem conceitual toma a
rememoração como elemento desencadeador do trabalho, a escolha da matéria gráfica
ratifica-o concretamente:
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Não há nostalgia sem a existência residual de uma memória. Nos termos da
matéria gráfica, toda estampa carrega na sua existência fenomenológica os
resíduos de sua construção, de um conhecimento que se mantém através
da transmissão de um fazer, e que, como todo transmitir, se transforma na
interpretação que sofre, perpetuando-se como sombra de sua origem. A gravura,
calcada na forma construída por uma tecnologia secular [...], pensa a imagem
como resultante da manipulação da imaginação frente aos dados da realidade,
da matéria como determinada (e determinante) pelas próprias características
fenomenológicas, para apresentar uma forma que se oferece, na existência
inseparável de imagem e suporte, como coisa imersa na temporalidade real das
coisas do mundo e que responde a uma ação do sujeito-artista como aquele que
manipula, através do entendimento e da intuição, a expressividade da própria
tecnologia (FREDDI, 2003,p.15).

A matéria primeira do trabalho é, precisamente, a matriz. É, também, aquela
instância que estará recolhida na situação originária que será evocada como um início
vago porque, embora preciso, é impossível de reencontrá-lo por meio de seus restos.
Geradora de imagens muito assemelhadas e claras em sua re-produção, a matriz deixa,
também, uma imensidão de resíduos desprendidos durante seu laborar no processo de
impressão, que abarca tanto a entintagem quanto as provas saídas da prensa.
Esses restos são a memória da realização gráfica e, geralmente, são desprezados
em favor de estágios mais elaborados de gravação e impressão. Imutável, a matriz
produz muitas variações da imagem nela gravada com imensa diversidade qualitativa. A
guarda deste material obedece a uma intuição, um pressentimento de que a destinação
poderá ser diferente daquela de um simples descarte. De fato, estes resíduos tornaram-se
presentificação de um tempo, de uma ideia de tempo representado. Ou seja, é coisa que
propicia pensar a própria coisa.
É possível entender os pedaços de papel tintos como um elemento transitório
entre algo que teria sido e deveria ser, e que pela impossibilidade de recondução à sua
origem formal tornam-se eles mesmos originais, retornados à condição de matéria. Não
uma matéria pura, em estágio primário, mas marcada pela passagem do uso e, portanto,
da transformação. Este rico e variado material tem sido guardado ao longo de mais de
vinte anos de atividade em ateliê de gravura e é consultado e utilizado na medida em que
sua matéria responde às questões poéticas elaboradas a cada momento.
As imagens figuradas, fotográficas, no entanto, pedem um esforço maior de
reconhecimento de sua materialidade, por que nelas confundem-se sua coisalidade
própria com os sentidos que aprendemos a reconhecer por meio de uma indicialidade
que as encola a uma existência temporal externa a elas. Mas é esta dificuldade de
reconhecimento que permite a construção de Residuais, assim descrita:

em um meio betuminoso: viscosamente concreto e de improvável navegação.
Despertada pela matéria que se impõe, pois como resíduo nada do que foi ou
a que pertenceu determina o que agora se apresenta à visão, sou instigada a
construir, figurar algo que se dá na medida do fazer. Derrida, ao refletir sobre
o desenho considera que esse acontece como rastro, pois O rastro é a própria
experiência.” e “[...] a experiência é justamente não a relação que está presente,
mas a viagem ou a travessia, [...] cuja cartografia não é desenhável [...] (FREDDI,
2013, não paginado).

O fato provocativo para a construção destes trabalhos é, de um lado, a
inexistência de uma imagem própria da memória, assim como qualquer elemento que
dê a dimensão concreta da coisa memória. Ela é sinal da vivência, do conhecimento,
da inventividade, da sanidade, entre tantos outros indícios de uma humana existência
particular que não se deixa apreender se não pelo filtro da expressividade, pelo
reflexo turvo da representação. O rastro a ser desenhado, desenhando-se, é a razão
própria de Residuais, que se apresenta como uma junção improvável das recordações.
Diante das matérias, dos resíduos, das manchas, textos e imagens, apreendese uma direção, ainda que difusa, que deverá ser trilhada como experiência. Seu
resultado, aqui descrito e reproduzido, desvela-se na totalidade reconstruída de partes
suturadas em um corpo. A evidência da reconstituição de uma imagem construída
por meios de colagens sobrepostas reverbera a impossibilidade de inteireza e
integralidade da temporalidade. Do tempo restam os vestígios que a memória tenta
reconstruir nos sentidos impressos e expressos em narrativa gráfica intitulada Residuais.
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[...] Já há algum tempo, por assim dizer, entre tempos, construo imagens
resultantes dos resíduos gráficos do ateliê, fragmentos de estampas e impressões
de partes de matrizes. São experiências empreendidas como um mergulho
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{RESUMO}

O presente artigo tem como objetivo propor uma leitura do texto
“Experiência e Pobreza”, de Walter Benjamin, tentando, a partir dela, realizar
uma breve incursão pelos sentidos que encontramos nas manifestações
contemporâneas da cultura brasileira. Como o assunto se apresenta
num contexto muito amplo, o recorte escolhido foi a análise de algumas
experiências da música brasileira contemporânea.
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Cultura. Contemporâneo. Experiência. Sociedade. Música Brasileira.
{ABSTRACT}

Dr. Marcos Vinícius F. de Oliveira

The objective of the present article is to propose the reading of the
text “Experience and Poverty” written by Walter Benjamin, and based on it,
to perform a brief incursion through the senses we find in the contemporary
manifests of the Brazilian culture. As the subject is presented in a much
extended context, the chosen part was the analysis of some experiences of
the contemporary Brazilian music.
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Nada mais “contemporâneo” do que suspeitar da própria contemporaneidade.
Afinal, pedimos licença para retomarmos as perguntas feitas por Giorgio Agamben no início
do seu ensaio chamado “O que é o contemporâneo?”: “De quem somos contemporâneos?
E, antes de tudo, o que significa ser contemporâneo?” (AGAMBEN, 2009, p. 57).
Não são questões simples. O possível leitor fique tranquilo. O presente texto
não pretende ir tão longe e responder satisfatoriamente a estas questões. A tarefa a
que nos propomos aqui toma de empréstimo as indagações de Agamben apenas para
demonstrar a total ausência de qualquer vestígio de consenso quando se trata do assunto.
O “contemporâneo”, para os registros da História, a Idade Contemporânea, que alcança o
presente, já se estende pelo menos desde o período que data da Revolução Burguesa e do
primado da razão iluminista, do século XVIII. Porém, para o imaginário do senso comum,
para o consumo diário e para as produções da cultura em uma época marcada por forte
influência do chamado “mercado”, “contemporâneo” costuma estar atrelado aos sentidos
daquilo que seria conhecido por “atual”, daquilo que identifica o “momento do agora”.
Mas, de saída, afirmamos que nenhuma das duas acepções contém a essência da matéria
sobre a qual está assentada uma discussão filosófica “contemporânea” acerca dos sentidos
do “contemporâneo”. Dito de outra forma, nem o “historicamente circunscrito ao período
da Idade Contemporânea” e tampouco o “atual” estariam autorizados a advogarem em
nome do “contemporâneo”.
Quanto a saber “de quem somos contemporâneos” podemos optar pela posição
apaziguadora, de fundo reacionário e conservador, respondendo: “sou contemporâneo
das coisas relativas ao meu próprio tempo”. Evidentemente, essa postura não sustenta
o mais leve cotejo dos argumentos. Bastaria somente dizer que Shakespeare é nosso
contemporâneo assim como Machado de Assis o é quando seus textos são legíveis por
pessoas do “nosso tempo”.
Contudo, será preciso esclarecer aqui que o presente texto defende a ideia de
que existe em nosso horizonte histórico uma “experiência” oriunda dos excessos. Uma
espécie de “exaustão” da informação e da tecnologia que, ao contrário do que sempre se
esperou, não foram capazes de realmente promover um “novo renascimento”, uma real
emancipação do humano. O que se constata é a produção de objetos e de experiências
que dão testemunhos da superficialidade num universo que se apresenta como caos,
estilhaçado em fragmentos luminosos que exalam flechas agudas para muitas direções,
sem que, efetivamente, elas atinjam os seus almejados alvos. Ao que tudo indica, os meios
tornaram-se fins, os processos converteram-se em produtos de precário acabamento,
apenas rascunhados ou projetados de forma embrionária, mesmo quando retomam
paradigmas para promoverem as já consolidadas formas das “releituras”, dos “resgates”
ou das “retomadas”. O novo, que já foi um valor em si mesmo em fins do século XIX e
início do século XX, deu lugar a uma nova interpretação do valor de novidade, que é
retorno. No retorno, encontram-se os valores de inserção canônica do reconhecimento e
da legitimação.
A única sensação de novidade é o estrangulamento que a percepção do tempo

{ 22 }

{ARTE 21}
ano 1 | nº1

atual nos impõe, encarregando-se de formatar nossa comunicação com o mundo.
Somos impelidos irremediavelmente à velocidade, à efemeridade, à rapidez e, como
consequência dramática, à superficialidade. Passamos pelas coisas sem nos deter, como
fizera o flanêur, experimentamos a realidade como quem saboreia um videoclipe. Todavia,
a melancolia contemplativa converteu-se em doença a ser tratada com antidepressivos. A
plena saúde está no corpo, exterioridade trabalhada para obedecer a um padrão. A plena
satisfação está na perfeita adequação às leis do capital, numa espécie de darwinismo no
qual o plano ético mede-se pelos resultados da sua acumulação primitiva. Uma constante
renovação dos objetos de desejo mantém a produção de sentidos em funcionamento.
Em “Experiência e pobreza”, Benjamin argumenta que não se pode mais invocar
a matéria das “vivências” para transformá-las em “experiências comunicáveis”. De acordo
com ele: “Onde é que se encontram ainda pessoas capazes de contar uma história como
deve ser? Haverá ainda moribundos que digam palavras tão perduráveis, que passam
como um anel de geração em geração?”. (BENJAMIN, 2012, p.85).
Neste nosso tempo, a permanente sensação que experimentamos é a de que os limites
da ideia de civilização, mesmo aquela já não mais tão eurocêntrica quanto outrora, foram
todos testados e reprovados. O novo não nos deixa experimentar seus aromas. Quando
nossas narinas estão treinadas para o seu imediato reconhecimento, outra essência já os
substitui, sem deixar muitos vestígios, sem impregnar os objetos que sobraram após o
vendaval.
A imagem do vendaval como sendo o presente foi-nos sugerida pela leitura de
“Sobre o conceito de História” (BENJAMIN, 2012, p. 9) em que Benjamin encara o passado
como um acúmulo de ruínas. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é
para o “anjo da História”, segundo ele encarnado pelo quadro Angelus Novus, de Paul Klee,
no qual a figura de um anjo olha com espanto para trás, embora esteja se dirigindo para a
dianteira, uma catástrofe sem fim. Sem poder parar para acordar os mortos, reconstruindo
a partir dos fragmentos aquilo que foi destruído, o “anjo da História” é impelido, de forma
irremediável, para o futuro por um vendaval que vem do paraíso. A esse vendaval damos
o nome de “progresso”. Portanto, para Benjamin, todo movimento em direção ao futuro e
ao que chamamos de progresso será sempre uma construção sobre ruínas.
Seguindo essa trilha, uma primeira chave para destravarmos os cerrados ferrolhos desta
ampla porta foi dada por Nietzsche, para quem o contemporâneo seria o “intempestivo”.
“Porque eu penso que somos todos devorados pela febre da história e deveremos ao menos
disso nos dar conta”. (Nietzsche, apud, AGAMBEN, 2009, p.58). Com um projeto filosófico
que se pautava pelo raciocínio anti-historicista, para Nietzsche, esse “intempestivo” pode
ser traduzido por “extemporâneo”, pois o autor de O Nascimento da tragédia situava sua
A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais
precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma
dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente
com a época, que em todos os aspectos a esta ordem aderem perfeitamente,
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não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vêla, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p. 59)

exigência de “atualidade” numa relação de desconexão e de dissociação com o presente.
Desconfiar da própria cultura histórica, portanto, é o que estava no cerne da investida
nietzscheana. Interpretando e refazendo os passos de Nietzsche, Giorgio Agamben
conclui:
No entanto, não se trata de ver no contemporâneo somente um nostálgico
olhar em retrospectiva, para o qual o passado sempre aparece como um tempo “melhor
que o agora”. Pertencemos irremediavelmente a um tempo histórico determinado, que
circunscreve o espaço de nossas ações, mas, não custa realçar, somos inteiramente livres
para odiarmos o nosso próprio tempo, para não gostarmos daquilo que supostamente
significa pertencermos a este tempo. Pretendemos que essa não coincidência nos remeta
ao texto “Experiência e Pobreza”, escolhido para funcionar como uma espécie de guia da
nossa breve incursão pelos sentidos do “contemporâneo”.
Como a tarefa não nos afigura das mais simples, restrinjamo-la, usando o seguinte
artifício: olhemos apenas para a mais recente produção cultural brasileira. Não há como
negar que ainda assim parecerá amplo em demasia o painel. Façamos, pois, um recorte
menos ambicioso: olhemos somente para o que ocorre no segmento musical popular
do Brasil. A floresta não nos será menos hermética, mas, arrisquemos. Afinal, a música
possui uma elevada capacidade de comunicação com as massas. Mais do que o cinema, a
literatura e quase no mesmo patamar que as novelas da televisão, da qual faz parte como
trilha das narrativas.
Será preciso, contrariando Nietzsche, demarcar uma temporalidade para nossa
análise. Que tal sermos pouco precisos? Não indiquemos um ano específico, mas um
sintoma do tempo. Neste quesito, o mais significativo dos sintomas de alteração no padrão
produção-distribuição-difusão-consumo na música brasileira popular será o contexto
que acena para a derrocada econômica das gravadoras, que, diga-se, acompanhou o
mesmo movimento em escala mundializada. Em função das tecnologias que permitem
tanto a gravação quanto a difusão e a reprodução musical, até então monopólio das
empresas gravadoras de capital multinacional, os negócios relacionados aos discos
sofreu uma drástica alteração. Tão drástica que a nova realidade que se impôs persiste
em desafiar a compreensão das suas direções até hoje. Há os que apostam que os novos
padrões ainda irão desembocar numa maior democratização do acesso à produção; há os
que comemoram a descentralização das origens, concentrada tradicionalmente no eixo
Rio-São Paulo; e há os que vislumbram uma explosão de diversidade e de criatividade,
uma vez que o artista pode finalmente se ver livre das imposições e da visão comercial
de produtores e dos executivos, interessados somente num produto com bom trânsito
naquilo que chamam de “mercado”. É importante consignar que essas realidades existem,
todas ao mesmo tempo, em nichos, em segmentos que de tão fragmentados tornamse quase imperceptíveis a olho nu. Passando ao largo destas projeções e precisando
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sobreviver, o artista brasileiro da música encontra, de fato, uma realidade de consumo
cindida entre velhos e novos hábitos.
Usamos a palavra “consumo” com alguma insistência, pois, ao fim e ao cabo,
é dele que emana o poder de mediação no panorama atual da cultura. E não estamos
falando somente da “cultura de massas”. Sabe-se que no Brasil, em se tratando de música,
as fronteiras entre “popular” e “culto” são fluídas como água. Ascender ou não aos círculos
da “visibilidade” pode garantir a longevidade ou a brevidade de uma carreira.
Grandes festivais cujas marcas são transnacionais, possuindo versões regionalizadas
em cada um dos continentes, projetos financiados pelas verbas públicas oriundas de
mecenato, renúncia fiscal e patrocínio por meio de editais, vendas de discos em shows,
downloads em sites personalizados na internet, disputa feérica por espaços cada vez
mais reduzidos em cadernos e revistas de cultura, em programas na televisão, no rádio e,
principalmente, nos Ipods e similares, compõem a cena, na qual convivem consagrados e
aspirantes, promissores talentos e modismos.
Todas essas manifestações, tendências e situações se encontram em estado de
tensão permanente. A lógica deste tempo retira suas razões numa objetividade carregada
do mais explícito pragmatismo. Em “Experiência e Pobreza”, guardada a distância históricocontextual, Benjamin refere-se a uma situação semelhante e vaticina de forma conclusiva
acerca dos resultados de tal desenho cultural:

Esse gigantesco desenvolvimento da técnica levou a que se abatesse sobre as
pessoas uma forma de pobreza totalmente nova. E o reverso dessa pobreza
é a angustiante riqueza de ideias que se difundiu – melhor, se abateu – sobre
as pessoas, com o regresso da astrologia e do ioga, da Christian Science e da
quiromancia, do vegetarianismo e da gnose, da escolástica e do espiritismo.
O que nisso se mostra não é, de fato, um autêntico renascimento, mas uma
galvanização. (...) Aqui se mostra, da forma mais evidente, como a nossa
pobreza de experiência é apenas uma parte da grande pobreza que ganhou
um novo rosto – com a nitidez e o recorte exato do mendigo medieval.
(BENJAMIN, 2012, p.86)

A bem da adequação contextual acrescente-se a este quadro a explosão da
literatura de “autoajuda” e o radicalismo religioso e estará completa a descrição da nossa
própria “pobreza”, que é responsável por inviabilizar uma produção simbólica que reverbere
para além da sua efêmera jurisdição.
No Brasil, houve um tempo em que a canção popular pretendia intervir nos
rumos político-sociais do país, sitiado pela experiência do estado de exceção. Houve um
tempo em que a canção popular sugeria o que era de bom-tom dizer ao fazer a corte ao
ser amado, o que era relevante pensar. Os discos continham a inscrição algo pretensiosa
“Disco é cultura”, reivindicando sua participação na construção de uma sociedade em
que a “revolução” dos costumes burgueses apenas engatinhava. Quando vistos sob o
prisma da formação de um padrão de “cultura”, entendida esta como um conjunto de
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práticas tanto estéticas quanto ideológicas, nunca é demais recordar, os esforços para a
legitimação dos poderes que vão se tornando gradativamente hegemônicos no espaço
social. Via de regra, por mais paradoxal que possa parecer neste contexto a busca da
manutenção da individualidade, a consciência cultural caminha na direção dos consensos
entre indivíduo e sociedade. O primeiro, ao efetivar sua participação, garantindo o bom
funcionamento da ordem da segunda, aceita, de imediato, suas imposições normativas.
No entanto, as formas de transmissão e de fixação das práticas culturais têm sempre
sentidos ambivalentes. Por um lado, inserem e libertam o indivíduo para a descoberta de
si mesmo e de seu lugar na composição dos quadros da sociedade; mas, por outro lado,
como decorrência da própria ambivalência, igualmente, essas práticas escravizam pela
cooptação, pela aceitação das formas e dos lugares, que são sempre definidos a priori.
A consciência “cindida” é a porta de entrada para o estilhaçamento de qualquer
ordem cultural imposta, no jargão sociológico, pela “via prussiana”. “Estranhar” o meio, as
formas e as mediações, encontrar-se frontalmente em desacordo com as experiências
legitimadoras do seu tempo histórico, constitui forte sintoma da “insubmissão” aos
postulados da passividade e da conformação que estão na base dos consensos da
conservação pactuada.

deste tempo somente é possível com o reconhecimento de que esse não é mais o
tempo propício aos grandes acontecimentos para a história dos registros pessoais. A
“tarde de domingo” transforma-se no signo do tempo vazio, morto de experiências
objetivas, mas, fértil para os voos da subjetividade. Sem exteriorização, o significativo
das lembranças, da memória que, por sua vez, formam o conjunto dos elementos
do tempo é que vão constituir a matéria dos “acontecimentos sociais”. Um conjunto
“perecível”, que “acaba”, “despede-se”, mas permanecem “inesquecíveis”, porque são a
matéria da qual a própria inscrição do indivíduo na série histórica do seu tempo é feita.
Assim, de acordo com Benjamin: “Na verdade, de que nos serve toda a
cultura se não houver uma experiência que nos ligue a ela?” (BENJAMIN, 2012, p.86). A
experiência contemporânea reflete a “pobreza” da qual nos fala Benjamin, uma vez que
ela não pode mais ser comunicada, não pode mais ser passada como um ensinamento
para as gerações futuras, pois seu valor intrínseco, de efemeridade, faz-se intransferível.
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Para Agamben:
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo,
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas
pretensões e é, portanto, nesse sentido inatual; mas, exatamente por isso,
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz,
mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN,
2009, p. 58-59)

Texto enviado em abril de 2013
Aceito em junho de 2013

Atualmente, essa tem sido a atitude de alguns dos artistas mais interessantes
do segmento musical brasileiro. Uma geração que prefere desconfiar das suas próprias
experiências, do espaço vazio no seu próprio tempo. Não é uma nota para se desprezar
que um artista como Marcelo Jeneci tenha intitulado seu disco de forma tão ambígua:
Feito pra acabar (2010). Seria um desejo de que o disco se esgote? Uma constatação da
transitoriedade ou da efemeridade das coisas? Tulipa Ruiz segue a mesma orientação
quando dá o título de Efêmera (2010) ao seu disco de estreia. Na canção homônima, talvez
esteja uma clara demonstração de que essa geração compreende bem as vicissitudes
da sua “contemporaneidade”, uma situação consonante à “Experiência e pobreza”. Diz
a letra da canção: “Vou ficar mais um pouquinho/Para ver se acontece alguma coisa
nessa tarde de domingo/Congelo o tempo para eu ficar devagarinho/Com as coisas
que eu gosto e que eu sei que são efêmeras/E que passam perecíveis, que acabam, se
despedem/Mas eu nunca me esqueço”. (RUIZ, 2010). Podemos dizer que essa é, de fato,
uma canção “contemporânea”, no sentido em que Nietzsche o concebe. O olhar da
artista recai sobre o paradoxo de uma aguda percepção de que a experiência individual
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{RESUMO}

No mundo contemporâneo o museu se atualizou e mantémse referência como local de cultura. Ao ampliar suas tarefas habituais
de preservação e divulgação da cultura material, assumiu um papel
protagonista nas ações que qualificam produções artísticas não residuais,
performáticas, imateriais, efêmeras e virtuais, sejam de natureza artística ou
antropológica. Os elementos que identificam o interesse da museologia se
mantêm válidos na medida em que a análise dos fenômenos que ocorrem
pela via museológica se dá pela relação de comunicação, de interação
entre espaço museológico (incluindo o virtual), o objeto (coleção) e o
sujeito (público).
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In the contemporary world, the museum is updated and remains
reference as a location of culture. By increasing its usual tasks of maintenance
and disclosure of material culture, it assumed the role of protagonist in
the actions that qualify non residual, performative, immaterial, temporary
and virtual artistic productions of artistic or anthropological nature. The
elements that identify the interest of museum studies continue valid as
long as the analysis of phenomena from museum studies is carried out
from the relation of communication, interaction between museum space
(including virtual), the object (collection) and the subject (public).
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Associados à ideia de permanência, os museus mantêm uma relação um tanto
paradoxal com a sociedade que os criou e os reconhece de forma orgânica. Por um lado,
trata-se de um chavão reiterado e pouco verdadeiro, associar museus com o antigo, com
o passado. Muitas frases feitas reiteram esse preconceito, o que, por outro lado, nos leva
a pensar porque surgiram. Algumas ideias equivocadas em relação aos museus talvez
tenham origem em uma de suas características fundamentais: a existência de uma coleção.
É por meio da coleção que os museus identificam sua ação e sua relação com o público
– outro elemento indispensável para a compreensão do museu enquanto uma estrutura
muito específica de preservação e comunicação patrimonial, artística e científica.
Um objeto museológico pode ser tratado, estudado e apreciado por suas
características particulares e o que levaram à sua preservação, mas necessariamente, se
submete ao conjunto que lhe dá organicidade, ou seja, como coleção, já que a ideia de
conjunto e de série prevalece no processo de escolha dos itens que devem integrá-la.
A coleção, por sua vez, para que se estruture e identifique como tal, tem como
característica a independência em relação ao circuito habitual de uso cotidiano e do
consumo dos itens colecionados. Assim, cada uma das unidades que integram uma
coleção perde suas funções primárias e são investidas da função de representação.
Abraham Moles (1975, p. 15 e p. 127) afirma que:

o papel fundamental do objeto é resolver ou modificar uma situação mediante
um ato no qual é utilizado (raiz das palavras utensílio e útil). Este aparece (...)
como mediador entre o homem e o mundo. O objeto, inicialmente prolongação
do ato humano em uma funcionalidade essencial, (...) se separa desta inserção
(...) para transformar-se em elemento do sistema, em condicionamento do ser
humano pelo seu entorno.

Com essa definição por base, Abraham Moles também pondera que, por meio da
relação estética, totalmente independente da relação funcional, se dá a possibilidade de
um discurso semântico dos objetos.
Portanto, a partir do momento em que se identificam com a ideia de coleção,
os objetos não são mais importantes por suas propriedades estruturais, operações
executadas, atividades ‘naturais’, serventia ou eficácia nas funções que lhe são próprias.
Eles passam a ser importantes por uma série de atributos externos dos quais são investidos
na sua relação uns com os outros e que configuram a originalidade e a pertinência da
coleção enquanto tal. Esse raciocínio tem base na definição de Krysztoff Pomian (1985, p.
53) que afirma que uma coleção define-se como:

Refletimos, nesse argumento, sobretudo em relação às coleções museológicas.
No entanto, a ideia aqui desenvolvida pode ser aplicada para coleções de qualquer origem
e que configuram – ou não – acervos patrimoniais reconhecidos publicamente.
Quando uma coleção torna-se de interesse público, outra atribuição lhe é
acrescida: a de patrimônio cultural (o que engloba os atributos de hitórico, artístico,
1
arqueológico etc.). Este pode ser material e imaterial .
A coleção indica, desse modo, a relação do patrimônio com aquilo que
permanece, ainda que como referência (caso do patrimônio imaterial). No entanto,
buscando analisar o outro lado do paradoxo indicado, há uma consciência, ainda que
difusa, de que os museus são locais importantes, justamente porque preservam sua
coleção da ruína e do abandono. Isso se dá, na verdade, não apenas pela fundamental
ação preservacionista pura e simples, mas porque esta vem na esteira de um interesse
maior: atualizar sistematicamente a importância semântica da coleção no contato com o
público. Em outras palavras, talvez seja essa a característica mais importante dos museus,
a possibilidade de representação dada pelas coleções e que justificam uma estrutura que
vem se sustentando na sociedade contemporânea que, mais do que nunca estimula o
consumo, uso e descarte constantes e necessários para a manutenção do próprio sistema
que engendra.
Dessa maneira, me parece que, a despeito de sua vinculação com o universo da
cultura material, as definições de coleção e de patrimônio o associam irremediavelmente
ao imaterial, ao transcendente, à memória. Em outras palavras, assim como a memória que
seus objetos preservados evocam, os museus fazem sentido na sociedade contemporânea
não porque preservam o passado, mas porque o atualizam trazendo para esse momento
a possibilidade de presentificação que se dá tendo os objetos como vetores de memória.
Nesse sentido, a experiência museológica é de caráter individual e seu grau de interação
depende de uma série de fatores ligados ao interesse de cada perfil de público e de cada
indivíduo.
Tal característica pode ser justificada com o argumento de Krysztoff Pomian
(1985) que afirma que não são os objetos em si, mas sim a linguagem que possibilita o
acesso ao invisível, ou seja, à representação. Porém, a linguagem não é suficiente para
permitir a relação de representação entre objetos exigindo um móvel que leve o ser
humano a interessar-se por fenômenos que não lhe são particularmente vitais, criando,
ainda que inconscientemente, a necessidade dialética de oposição e união entre visível e
invisível, que permite distinguir e apreender os fenômenos do universo seja por meio do

1No Brasil, a definição oficial de Patrimônio dada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) indica que “o Patrimônio
Cultural pode ser definido como um bem (ou bens) de natureza material e imaterial considerado importante para a identidade da sociedade
brasileira.” O IPHAN afirma ainda que, “segundo artigo 216 da Constituição Federal, configuram patrimônio ‘as formas de expressão; os

qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou
definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma
proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e expostos ao
olhar do público.
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modos de criar; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico. ’ Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser
das pessoas.” Fonte: http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/patrimonio-brasileiro/material-e-imaterial. Último acesso: 16 de junho de 2013.
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olhar, no primeiro caso ou da palavra, no segundo .
Surge nessa equação, mais um elemento que justifica a presença atual e orgânica
do museu na sociedade contemporânea: o espaço museológico. É no lócus museu que se
dá a possibilidade de compreender um objeto e sua relação com a coleção buscando sua
articulação em um sistema.
Portanto, para além dos preconceitos e paradoxos, compreendemos as instituições
museológicas e congêneres como locais privilegiados para a prática colecionista com
duas funções bastante definidas, sua preservação e difusão independente de sua natureza
e que encontram ressonância e justificativa como locais de memória. Nesse aspecto, é
fundamental associar memória e identidade tendo as exposições como eixo articulador
de conceitos e propondo novas possibilidades de relação do público consigo – grupos ou
indivíduos – e com seu entorno. Os museus possuem, na sociedade contemporânea, um
importante papel articulador.
Explicitar as relações entre os museus e a contemporaneidade permite refletir
que, no espaço museológico, ocorre um fenômeno que merece ser estudado e tornou-se
o objeto de interesse central da museologia. A esse fenômeno chamamos de fato museal.
A museóloga brasileira Waldisa Rússio afirma que a museologia é a ciência que estuda o
“fato museal” e esse se caracteriza como a relação entre o ser humano e o objeto em um
3
cenário institucionalizado e ideal: o museu .
Se a experiência museológica pode ser entendida como um fato – portanto,
uma ação e, por isso mesmo, em constante processo – pode-se considerar a possibilidade
de o fato museal ocorrer mesmo quando não lidamos mais com cultura material, mas
com processos, sejam eles culturais ou artísticos e, em relação aos quais haja residuais
colecionáveis – ainda que se trate de uma coleção de referências. Por conseguinte,
falamos de uma realidade contemporânea na qual o museu extrapola suas atribuições
junto à cultura material e passa a ter um papel protagonista nas ações que qualificam
produções artísticas não residuais, performáticas, imateriais, efêmeras e virtuais, sejam tais
manifestações de natureza artística ou antropológica. Assim, a disposição dos elementos
que identificam a museologia – museu, objeto, espaço – tomam novos contornos e se
mantêm válidos a partir da compreensão de que a análise dos fenômenos que ocorrem
pela via museológica se dá pela relação de comunicação, de interação.
Não obstante, cabe acentuar a importância das manifestações e práticas artísticas
contemporâneas que acabaram por exigir uma nova definição do lócus museológico.
Desde o começo do século XX vários movimentos artísticos questionaram a arte e seu
papel no mundo e, por consequência, o museu. A esses movimentos se convencionou
chamar de vanguardas. Tais vanguardas europeias fossem elas positivas – identificadas

com o progresso, buscavam inserir sua arte nos novos meios de produção – ou negativas
– faziam a crítica da sociedade e da própria arte, propondo mudanças radicais – trouxeram
mudanças significativas na forma de produção da arte indicando sinergia com novos
valores culturais, sociais e econômicos em relação aos quais produzem suas críticas ou
exaltações. A arte assume contornos inéditos no que diz respeito ao uso de materiais,
suportes, temas e linguagem. Tais experiências nunca cessaram.
Mais tarde, ao longo dos anos 1960, uma série de ações sociais, políticas e
artísticas agita o mundo e as instituições são colocadas em xeque, sobretudo por seu
papel de ratificação do poder.
Entre tantas manifestações artísticas de grupos e indivíduos, tomamos, como
4
exemplo, a ação do Grupo Fluxus que opera com as ideias de múltiplos, performances,
artes gráficas e intervenções e, sobretudo, no questionamento das fronteiras entre as
produções artísticas: música, artes plásticas, teatro, ópera etc... Dick Higgins, um dos
expoentes de Fluxus, era compositor e poeta interessado em poesia concreta. Ele cunha
o termo “intermídia” que usa para definir obras de arte que utilizam mais de um meio
para sua produção e/ou realização. Esse termo permaneceu e, atualmente, identifica
ambientes “transmidiáticos”, sobretudo aqueles que utilizam recursos e conexões na
internet e sugerem múltiplos arranjos comunicacionais novos.
As questões apontadas por Fluxus e por uma série expressiva de artistas e grupos
apresentaram-se, no campo da arte, como manifestações de uma tendência para novas
sensibilidades e mentalidades artísticas, sociais e psicológicas. Estas indicavam uma
necessária revisão das estruturas sociais.
O museu ao longo do século XX foi alvo de grande desconfiança, sobretudo
por parte dos artistas modernos que viam ali a sedimentação de valores de um mundo
arcaico que pretendiam superar. Nesse sentido, o museu não poderia ficar indiferente.
Como local, por excelência, das manifestações artísticas, também vem sistematicamente
se repensando.
Curiosamente, enquanto foram, em grande parte, rechaçados por vários movimentos de
5
vanguardas artísticas na Europa , os museus, retornam à pauta das discussões dos artistas
contemporâneos e se tornam objeto de interesse para o mundo das novas tecnologias.
Andreas Huyssen (1994, p. 34) afirma que “[...] aqueles que defendiam a renovação da

4O Grupo Fluxus, formado por artistas que começaram a se encontrar no final dos anos 1950, nos Estados Unidos, sobreviveu por várias décadas e
teve por volta de 30 artistas que, com propostas muito diferentes entre si, questionaram a arte e suas formas de manifestação tais como o conceito
de estilo e a possibilidade de intersecção entre mídias. Seus artistas traziam à tona discussões densamente filosóficas e conceituais e trabalhavam
com preocupações muito distintas entre si. Fluxus mantinha a Revista Fluxus e alguns de seus organizadores iniciais foram George Maciunas, George
Brecht, John Cage, Jackson Mac Low e Toshi Ichijanagi. Nos anos 1960, Fluxus incorpora artistas como Dick Higgins, Joseph Beuys, Yoko Ono, Nam June
Paik, Gustav Metzger e Wolf Vostell. Fluxus é um movimento que alcançou os anos 1990 e inaugurou vários conceitos, entre eles, o de mail art. Sobre

2Op. Cit. p.69.

o assunto ver: HIGGINS, Hannah. Fluxus Experience. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2002.

3Conferir: Guarnieri, Waldisa Rússio Camargo – Conceito de cultura e sua inter-relação com o patrimônio cultural e a preservação. Cadernos

5O pensamento moderno de vanguarda, ao surgir na Europa no começo do século XX, partiu de um confronto reiterado com as instituições, incluindo

Museológicos nº3, IBPC, RJ, 1990, p.9.

a própria arte e seu vínculo com a sociedade de classes.
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vida e da cultura consideravam o museu moderno um sintoma da ossificação cultural.”
No entanto, o autor lembra que “a planejada obsolescência da sociedade de consumo
encontra seu contraponto na implacável museumania.”
Podemos inferir que esse fenômeno se dá, por um lado, por seu papel
iminentemente preservacionista. Nesse sentido, os museus contemporâneos, têm
investido em arquivos digitais de seus acervos disponibilizando uma quantidade imensa
de imagens e informações que podem ser acessadas em qualquer parte da blogosfera.
Além disso, o museu vem reforçando seu papel como qualificador de manifestações
artísticas que, em outros espaços dificilmente se identificariam enquanto tal. Por outro
lado, com a tendência acentuada de manifestações e produções artísticas cada vez
mais desmaterializadas, o papel dos museus como local ideal de registro de eventos de
natureza artística os mantém como possibilidade de local de reverberação do ato artístico
em outros tempos e espaços.
6
Não obstante esses fatores, os museus buscam rever sua própria definição .
Nesse sentido, vêm expandindo seu escopo de atuação em um mundo cujas relações são
intensamente mediadas pelas novas tecnologias.
Do ponto de vista das exposições de arte contemporânea e de um pensamento
pós-moderno, o museu começa a ser visto como uma estrutura a ser revelada. Abrigamse exposições não apenas de objetos artísticos, mas de manifestações artísticas ou de
caráter estético, já sugeridas desde Fluxus. Vivemos a experiência de meta-exposições
que analisam o papel dos museus na sociedade e sua relação com a arte. Além disso,
há uma acentuada tendência antropológica na abordagem da arte contemporânea em
oposição a ao historicismo dos museus de Belas Artes.
O museu na contemporaneidade não é mais questionado como permanência
orgânica, mas, sobretudo, na sua forma/estrutura propondo uma nova conjunção de
interesses com outras mídias, e também com outros setores da indústria cultural. Têm
sido criados vários museus que assimilaram o novo como ideologia (presentificação)
criando uma terminologia não apenas para as coleções, mas também para os edifícios –
new museums.
Esses museus, construídos a partir dos anos 1990 propõem uma arquitetura nova
para essa tipologia de edificação, bem como novas referências que, inclusive, sobrepassam
outros espaço urbanos. Tais museus propõem ultrapassar as fronteiras disciplinares,
sobretudo as distinções entre alta-cultura, cultura popular e cultura de massa, buscando
uma nova proposta inserida no contexto de uma cultura de mídia na qual a possibilidade
de construção das identidades perpassa as fronteiras interculturais. São museus que se
autossustentam e competem igualmente com a indústria cultural e de lazer.

Além disso, percebe-se que a transferência de uma potencial relação museológica
para ambientes externos ao museu – centros culturais, parques de diversão, shoppings
centers, áreas públicas e, sobretudo a WWW – ao invés de esvaziar os museus, acabou
por potencializar sua influência social. Atualmente, muitas exposições museológicas são
fenômenos de massa.
7
A definição contemporânea de museu lhe atribui uma característica bastante
acessível ao preconizar que seja um local aberto ao público o que torna difuso, do ponto de
sua inserção social, o limite entre público e privado ao democratizar o usufruto simbólico
dos bens que coleciona, sobretudo por lhes atribuir valor patrimonial preponderante
sobre quaisquer outros.
Passamos da noção de local para uma prática que pode ser verificada em outros
ambientes não tradicionais tais como a rede, em particular, as redes sociais. Nesse ponto,
ganha reforço a ideia de curadorias que não se restringem à ação do especialista em
algum tema ou assunto, mas do organizador da possibilidade de novos olhares sobre os
fenômenos do mundo, artísticos ou não.
Adentrar o mundo contemporâneo, cujas referências são tão distintas, traz a
necessidade de incorporar uma nova linguagem que reflete paradigmas distintos. Uma
eventual revisão do conceito de museu e de fato museal, pode sugerir outras possibilidades
de relacionamento, de manifestações artísticas e de agenciamentos intensificados por
meio das tecnologias digitais, das aplicações hipermídias e da comunicação digital. Tal
circunstância, ao invés de retrair o impacto dos museus, sejam eles vinculados estritamente
à cultura material, sejam conceituais ou virtuais, o tem fortalecido como mídia.
No entanto, o que muda radicalmente são as possibilidades de relacionamento
e de acesso aos seus conteúdos que, agora, são vulneráveis à – ou passíveis de –
reformulação constante ou, o que Bolter e Grusin qualificam como processos de mediação
8
e remediação . Isso não seria novidade, já que os museus têm revisto constantemente
seus processos e valores expressos por meio das exposições museológicas. O que vem à
tona, nesse caso, é a multiplicidade de falas autorizadas nesse processo. Essa circunstância
faz pensar, entre outros aspectos, sobre o poder das curadorias.
As análises dos fenômenos que ocorrem, sobretudo nos ambientes virtuais, dão
conta da importância da prospecção que identifica tanto modelos que reverberam ainda
que como processos de remediação quanto às diferenças culturais que dão visibilidade a
contextos locais.
Nesse sentido, o museu como mídia e, sobretudo, o museu virtual, associado –
ou não – ao museu físico, propõe novos fluxos de comunicação e permitem uma ampla

7Ver nota anterior.
6De acordo com os estatutos do ICOM – Conselho Internacional de Museus – ICOM/UNESCO –, adotados durante a 21ª Conferência Geral em Viena,
Áustria em 2007, “um museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e aberta ao público,
que adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e divertimento, testemunhos materiais de seu povo e seu meio
ambiente.” Disponível em: http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html. Último acesso: 16 de junho de 2013.

8Para os autores “é fácil ver que aplicações hipermídia são sempre atos explícitos de remediação: eles importam uma mídia anterior em um espaço
digital para fazer sua crítica e remodelagem.” Os autores tratam o conceito de remediação em três aspectos principais: mediação de mediação;
remediação como processo inseparável entre mediação e realidade; remediação como reforma. Conferir: Bolter, Jay David & Grusin, Richard.
Remediation. Configurations 4.3. Georgia Institute of Technology. 1996: 311-358. http://lmc.gatech.edu/~objork3/1101/fall07/remediation.pdf.
Último acesso em 16/06/2013.
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gama de agenciamentos culturais e afetivos. Trata-se de pensar como está inserido em
ambientes complexos com base na noção de redes que se dispõem em elementos que
indicam outras percepções e outras visualidades.
Assim, não é estranho quando vemos que experiências que iniciam no universo
online ganham respaldo em apresentações físicas em galerias e museus. Não porque o
museu virtual seja uma versão midiática da cultura material preservada nos museus ou
vice-versa. Mas, ao contrário, ambas as mídias atuam no cruzamento de fronteiras como
ponte ou como interface de uma nova realidade na qual há o potencial de estabelecimento
de territórios compartilhados e de crítica sobre a questão das imagens como experiências
de visualidade.
Para além dos processos de divulgação das coleções e referencial de exposições
o museu pode ser pensado, entre outros aspectos, como um espaço público privilegiado
por ser o local potencial de novos agenciamentos mediados e qualificados. Talvez o
museu, na contemporaneidade, seja o passo adiante na superação do tradicional papel
das instituições e, ao menos parcialmente, a via pela qual seja possível recriar as condições
de retomada do espaço público como lócus – ou ambiente – da palavra e da expressão
criativa e, portanto, política. Se essa suposição é verdadeira – ou passível de sê-la –
então, ao contrário dos preconceitos e lugares comuns, podemos sugerir que museu
é o lugar do futuro.

{ ... }
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A partir das teorizações propostas por Roberto Schwarz (“as ideias
fora do lugar”) e do modelo desenvolvido por Franco Moretti para se
estudar a literatura mundial, este trabalho visa a ler os romances The Brief
Wondrous Life of Oscar Wao, do americano-dominicano Junot Díaz, e Dois
Irmãos, do brasileiro Milton Hatoum, mostrando os desenvolvimentos
contemporâneos do romance, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e
se perguntando sobre os possíveis caminhos dos estudos comparados em
tempos de globalização.
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Having as a start point Roberto Schwarz’s theorization of Brazilian
Culture (“misplaced ideas”) and Franco Moratti’s model for World Literature,
this paper seeks to analyze the novels The Brief Wondrous Life of Oscar Wao
(by the American-dominican Junot Diaz) and Dois Irmãos (by the Brazilian
author Milton Hatoum), underlining the developments of contemporary
literature – both in Brazil and the United States of America – and inquiring
into the possibilities Globalization offers for novels and for comparative
literature in general.
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Não é por acaso que, para os teóricos do Romance, os séculos XVIII a XIX tenham se
consolidado como paradigmáticos. George Lukàcs e Balzac; Ian Watt e Defoe; ou Roberto
Schwarz e Machado de Assis, para ficarmos nos casos mais conhecidos. É exatamente entre
estes séculos que o romance se consolida como gênero literário consciente de si mesmo,
1
de suas regras e limitações . É verdade, entretanto, que, de uma perspectiva histórica,
a forma do romance tenha continuado a se desenvolver e, mesmo entre estes teóricos,
tenha adquirido configurações diversas. Em outras palavras, o romance, como forma
literária, vai além de seus exemplos mais marcantes e adentra o presente. Na literatura
contemporânea encontramos alguns interessantes exemplos de como esta forma tem sido
pensada e transformada em anos recentes. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, escrito
pelo americano-dominicano Junot Diaz levanta questões bastante relevantes acerca do
desenvolvimento e futuro do romance como forma literária em tempos de globalização
cultural e intenso tráfego de pessoas através de uma grande variedade de fronteiras.
Ainda que o tráfego de pessoas não seja tão bem visto como o tráfego de mercadorias
– o livre comércio – os dois sem dúvida se apresentam alinhados e, com eles, a própria
noção corriqueira de “globalização”. No século dezenove, por exemplo, a exploração de
colônias europeias na África e Ásia levou a um maior contato da Europa com os povos
destas regiões e a um aumento no tráfego (e tráfico) de pessoas entre ambas. No âmbito
literário, este mesmo processo de exploração colonial criou as condições de possibilidade
para o desenvolvimento de certas inovações literárias e ampliou os horizontes para a
apreensão e compreensão que se tinha do “outro” e, consequentemente, de nós mesmos,
2
algo bastante claro, por exemplo, na obra do modernista Joseph Conrad .
No momento “pós-colonial” (ou “neocolonial”) em que vivemos hoje,
deslocamentos como imigração e migração e o encontro entre realidades diferentes
ainda são relevantes, pois – entre outras coisas – continuam abrindo novas possibilidades
para a literatura. Assim como a posição periférica do Brasil e sua relação como as
metrópoles culturais no século dezenove tiveram grande influência na literatura Brasileira
3
do período, como mostra Roberto Schwarz , é preciso refletir como hoje estas relações
– sempre dinâmicas – se dão e, mais importante, como afetam a produção literária,
tanto no centro como na periferia. O escritor americano Junot Diaz (2007), neste sentido,
parece ser um autor interessante. Diaz aponta, em sua literatura, exatamente para os
efeitos e consequências de uma relação entre centro e periferia, entre os Estados Unidos
e a República Dominicana, entre o poder hegemônico mundial e a ditadura de Trujillo,
que, nas suas palavras, fora “one of the longest, most damaging U.S.- backed dictatorships”

(2007, p. 3). Diaz trata, portanto, das relações desiguais entre centro e periferia e das
consequências reais que estas têm ainda hoje, em época de globalização, na qual muitos
críticos preferem ignorar tais desigualdades e diferenças em prol de uma unidade –
sempre fictícia – não hierárquica.
Ainda que existam diversas diferenças entre a realidade do século dezenove e
mesmo entre as diversas migrações e imigrações do século vinte e vinte e um, é mais
produtivo para nossa análise focar naquilo que existe de semelhante nestes processos,
ao invés de em suas diferenças, pois é do nosso interesse encontrar dentre a diversidade,
a semelhança, o que, mesmo quando ignoramos, se dá negativamente pela força do
capital. Existe nestas relações uma hierarquia entre centro e periferia, além de claras
consequências e sequelas políticas e culturais; o que, no romance, seguindo a formulação
de Roberto Schwarz, se mostra como um confronto entre forma estrangeira (central) e
4
conteúdo local (periférico) . O ponto a ser enfatizado aqui não é que Junot Diaz seja um
autor representativo de literaturas de imigração (ou diáspora), mas que o seu romance
apresenta algo que é – no contexto atual de “globalização” – cada vez mais comum, isto
é, que sua literatura é representativa de um confronto entre realidades divergentes,
entre uma forma estrangeira, herdada do romance europeu do século dezenove (Balzac,
Flaubert, Walter Scott etc.) e um conteúdo contemporâneo (estrangeiro ou não, mas cada
dia mais fluido, com limites nacionais menos aparentes) que não corresponde a esta
forma. O resultado deste confronto, na boa literatura, como bem nos lembra Schwarz,
é a subversão da própria forma que, em uma relação dialética com o conteúdo, é
criativamente transformada, dando nova cara ao romance. A ideia aqui, vale ressaltar, não
é propor uma análise externa ao romance, na qual importamos uma realidade sociológica
para explicar o romance contemporâneo, procurando uma correspondência direta entre
fato social e forma artística, mas pensar como nossa realidade social afeta, dialeticamente,
as estruturas que formam o romance contemporâneo. Em outras palavras, não é somente
o caso de importar o mundo social para o romance como sua causa, mas sim entendê-lo
como um de seus significados, isto é, como tendo um importante papel na construção da
estrutura, enredo e linguagem de cada obra.
Ainda que estejamos claramente seguindo a ideia já consolidada de um
compromisso (ou acordo) entre forma estrangeira – aquilo que Fredric Jameson chama
5
de “the abstract formal patterns of western novel construction ” – e um conteúdo local, isto
é, uma experiência social particular (local); ou, o modelo de Franco Moreti, constituído
6
de “foreign form, local material – and local form ”, no qual ele aponta para a existência de
elementos locais na construção estrutural de personagens, principalmente do narrador

1Ver o livro seminal de WATTS, Ian. The rise of the novel. Berkeley: University of Califórnia Press. 2001. Ainda que o debate sobre o surgimento do romance seja
bastante complexo (para outra leitura, ALBERT, Robert. Partial Magic. Berkeley: University of Califórnia Press. 1975.), é difícil negar o fato de que é no século
dezenove que os grandes romancistas modernos e o ápice do gênero, como ele veio a ser discutido pela crítica do século dezenove e vinte, acontecem.

4Ver Schwarz, Roberto. “Nacional por Subtração” in Que Horas São? São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

2Ver JAMESON, Fredric. “Modernism and imperialism” in Nationalism, colonialism and literature. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1990.

5Fredric Jameson, ‘In the Mirror of Alternate Mdernities”, in Karatani Kojin, Origins of Modern Japanese Literature, Durham-London 1993, p. xiii. Citado
por Franco Moreti in “Conjectures on World Literature” p. 58.
6Moretti, Franco. “Conjectures on World Literature” in New Left Review, no 1 (Jan/Feb 2000): 54-68.

3 SCHWARZ, Roberto “As ideias fora do Lugar” in Ao vencedor as batatas. São Paulo: Editora 34. 2000.
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“local”; o romance de Diaz não parece se integrar de forma satisfatória a estes modelos.
Em seu romance, Diaz narra a história de Oscar Wao, um dominicano-americano que vive
em Nova Jérsei, tentando se integrar à vida adolescente e adulta, mas sempre sentindose deslocado. Oscar tenta se refugiar em sua identidade Dominicana, mas não consegue
se integrar, pois é pouco “dominicano”. Ao mesmo tempo, entretanto, Oscar também não
consegue se integrar a sua vida americana, pois também não é americano. Seu refúgio,
aos poucos, se torna a cultura alternativa “geek”, com jogos de RPG, desenhos japoneses
e livros de ficção científica. Oscar vive entre nacionalidades e o romance, mesmo sendo
primordialmente em inglês, se alimenta consideravelmente de ambas as tradições, isto
é, das culturas americana e dominicana. Estrangeiro e nacional, assim, não parecem,
num primeiro encontro, categorias aplicáveis a este autor “transnacional” e, por não se
enquadrar na ideia de nacional, Diaz parece pedir uma nova classificação, uma nova
tradição. O argumento aqui seria então que Diaz é representativo de uma nova – ou
ao menos mais significante – experiência da realidade contemporânea, onde fronteiras
são mais permeáveis, tanto fisicamente como metaforicamente (isto é, através da mídia
e indústria cultural), o que, num primeiro momento, problematizaria o embate entre
forma estrangeira e conteúdo nacional. É possível dizermos que o narrador Yunior e o
protagonista Oscar são em diversos sentidos dominicanos; mas também podemos afirmar
que eles são, em outros muitos sentidos, americanos.
Assim, ler este romance como um simples confronto entre uma forma estrangeira
e um conteúdo local parece ser uma fácil – porém superficial – maneira de entender sua
estrutura e construção. Local e estrangeiro, quando visto com cuidado, não parecem
realidades claramente distinguíveis. Precisamos levar em conta, então, que esta relação
entre nacional e estrangeiro – entre estas diferentes realidades – é algo intrínseco
ao romance e não uma simples fórmula na qual enquadrar o livro. Se considerarmos
ambas as realidades como tecidas no romance, tanto em seu conteúdo como em sua
forma, podemos perceber como o romance representa uma realidade que não é nem
estritamente “local” e nem “estrangeira”. De certa forma, o romance lida com uma dupla
realidade, de subdesenvolvimento dentro do próprio mundo desenvolvido (e vice-versa),
algo que influencia tanto a forma como o conteúdo da literatura produzida por Diaz e,
acreditamos, por outros autores contemporâneos, como veremos a seguir.
Mutatis mutandis, o que propomos aqui é uma ampliação das teorizações já
referidas. É preciso que repensemos o modelo desenvolvido por Roberto Schwarz, em que
países periféricos recebem influências culturais que não conformam com as realidades
sociais locais e, por esta razão, são adaptadas e alteradas, gerando novas formas. No
âmbito literário, este confronto gera uma transformação da forma consolidada – isto
é, do romance europeu do século XIX, burguês par excellence – pelo conteúdo local. Se
tomarmos, retornando ao romance de Diaz, a experiência social norte-americana como a
experiência paradigmática burguesa de nossos dias, e que a experiência burguesa é (ou
fora) exatamente a experiência geradora desta forma na Europa (isto é, o conteúdo que
dialeticamente se manifestara como o que conhecemos hoje por romance), analisar Oscar

Wao – um romance americano – em termos de um confronto entre forma estrangeira
(europeia, ou americana) e um conteúdo local (também americano) não parece ser
7,
uma escolha produtiva. Mas, se aceitarmos o insight do sociólogo Robert Blauner
podemos atentar para o romance pensando não em termos de estrangeiro e local, de
desenvolvido e subdesenvolvido, mas sim em termos de subdesenvolvimento dentro do
desenvolvimento, do “local” dentro do “estrangeiro”.
Não podemos negar que Oscar procure se identificar com suas origens
dominicanas, mas, ainda assim, sempre que visita seu país, é constantemente lembrado
que também é americano, que é o “New Yorker” (295). É importante apontarmos que a
experiência representada por Junot Diaz e seus personagens, de ser parte de uma minoria
latina (periférica) nos Estados Unidos (no centro) não é uma experiência incomum.
E, se estendermos esta experiência para minorias em geral, o que representa uma
relação particular com a cultura americana hegemônica, independentemente de esta
experiência ser Latina, Afro-americana, Asiática, ou Indígena, a própria experiência de
ser minoritário nos Estados Unidos se torna majoritária, se torna a experiência comum
8
no centro do capitalismo . A conseqüência mais imediata deste fato para a literatura é
bastante clara no romance de Junot Diaz. Se retomarmos o modelo proposto por Moretti,
podemos dizer que a presença de um “terceiro mundo” dentro do “primeiro mundo”, ou
de subdesenvolvimento dentro de países teoricamente desenvolvidos, da República
Dominicana dentro dos Estados Unidos, não aparece somente como o conteúdo dos
romances, somente na história que contam, mas também em como o autor desenvolve
suas personagens, seu narrador e o próprio enredo do romance; ou seja, nos elementos
formais de sua história. O modelo teórico deixa de se referir somente à periferia e
passa, também, a ser um importante paradigma para a literatura americana, para os
desenvolvimentos das próprias literaturas nacionais centrais.
Uma maneira de abordarmos a relação entre forma e conteúdo em Oscar Wao
é através do elemento mais básico da literatura, isto é, da própria linguagem. O livro,
para ficarmos em um chavão, é escrito em “spanglish”. Em qualquer página em que
abrirmos o romance, encontramos frases como: “I’d like to see our country be a democracía
like the United States” (Ibid, p. 96); ou “Dale um galletazo, she panted, then see if the little
puta respects you” (Ibid, p. 14). O que faz esta mistura de inglês e espanhol significativa é
que ela, além de extremamente frequente, acontece com grande loquacidade; de uma
forma natural e fluida. Spanglish, aqui, não é um “toque” de exotismo e etnicidade, mas
uma prática integrada à própria escrita que ocorre sem itálico ou aspas. E, se alguma
palavra em espanhol soa estranha ao leitor anglófono, a impressão passada pela fluidez

7Ver Blauner, Robert. “Colonized and immigrant minorities,” Classes, Power, and Conflict. ed. Giddens and Held. Los Angeles: University of California
Press, 1982
8 De acordo com o U.S. Census Bureau, por exemplo, em 2007, nos Estados Unidos, a população de crianças até cinco anos já estava dividida
pela metade entre “minorias” e crianças com origem européia. Ver: <http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/estimates_and_
projections_by_age_sex_raceethnicity.html>
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do texto é a de que, por estarmos lendo o romance, deveríamos saber seu significado.
Inglês e espanhol parecem estar tão integrados, tão próximos um do outro na vida das
personagens, que praticamente formam uma terceira língua. Não é o caso de enquadrar
uma realidade latina – dominicana – nos limites da tradição e língua anglo-saxã, ou viceversa. Uma palavra como “fukú”, por exemplo, não pode ser traduzida sem perder grande
parte de seu significado, tanto linguístico como emocional, e necessita de um prefácio
para que o autor possa explicá-la com toda sua carga cultural de maldição e destino.
A tarefa autoimposta por Diaz, então, é a de recriar uma linguagem, um processo que,
sendo comum ao dia a dia de muitos americanos, é incorporado pelo autor em sua escrita,
transformando esta realidade em um princípio formal de seu romance. A idiossincrasia
linguística dos Estados Unidos se transforma em elemento orgânico da trajetória de Oscar
Wao. Inglês e espanhol se re-significam e, mesmo que o leitor não saiba o significado
exato de uma palavra, pois ela é estrangeira à sua língua materna, o próprio contexto e
a naturalidade de Diaz oferecem significado suficiente, possibilitando uma leitura fluida
e tornando toda palavra estrangeira nativa para o leitor, além de alterar o significado
das próprias palavras que já conhecemos. Democracy e democracia, neste caso, se
completam e resignificam.
Outro elemento marcante do romance The Brief Wondrous Life of Oscar Wao que
também pode ser lido através de um confronto entre forma e conteúdo é o narrador
Yunior. Diaz constrói seu narrador exatamente em cima do conflito entre os elementos
dominicanos e americanos de sua história, oferecendo como resultado uma personagem
dividida, híbrida. Yunior quer fazer o moralmente correto, quer se oferecer para dividir o
quarto com Oscar, tomar conta do “Crazy-ass brother” de sua amiga Lola. Mas, ao mesmo
tempo, também diz que estava “taking care of [his] own damn self” (Ibid, p.170), pois
havia tirado um número baixo na loteria do dormitório de sua faculdade, e morar com
o renegado Oscar poderia ser sua única opção de dormitório. O narrador é, de acordo
com Diaz, um típico dominicano, um tipo machão que dorme com diversas garotas e faz
musculação sem parar: “I picked big fucking piles than [Oscar] every day” (Ibid, p. 171).
Ao mesmo tempo, entretanto, Yunior é um narrador capaz de ler a escrita élfica de Oscar,
e que conhece ficção científica melhor que muitos “nerds”: “I liked shit like Akira” (Ibid,
p.172). É um típico dominicano interessado em garotas e sexo, mas com uma produção
literária própria: “[I] showed him some of my fiction too” (Ibid, p. 173). Ainda que Yunior seja
um dominicano que “gets laid” com frequência, ele também é um “geek” americano, que
escreve e gosta de escrever. Yunior certamente não é um estereótipo; ele não é nem um
americano nem um dominicano típico, não é nem um “nerd” nem um “valentão”; ele é,
sim, uma mistura inseparável de realidades aparentemente divergentes.
Este mesmo confronto entre uma realidade Americana e outra Dominicana se
mostra central para a construção da personagem título do romance, Oscar. Desde o início
do livro Oscar é representado como a negação do que ser dominicano significa, como “unDominican” (Ibid, p. 11) – “Our hero was not one of those Dominican cats everybody’s always
going on about – he wasn’t no home-run hitter or fly bachatero, not a playboy with a million
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hots on his jock” (Ibid, p. 11). Ainda assim, a origem Dominicana de Oscar é central para o
romance, pois o deixa com um sentimento de incompletude e com dificuldade de formar
uma personalidade una. Oscar é incapaz de preencher seu papel de dominicano; não sabe
abordar as garotas e, fisicamente, lembra mais haitianos, que no romance são apresentados
como os vizinhos perseguidos dos dominicanos, como seus opostos. Ele é mais escuro do
que “deveria” ser, tem cabelo “ruim” (um afro) e está sempre acima do peso. De acordo com
o narrador, ele tem “no looks” (Ibid, p. 20). De certa forma, é exatamente a incapacidade de
responder às expectativas de ser dominicano que levam Oscar a procurar sua identidade
em outro lugar, isto é, em sua outra cultura, a americana. Oscar, entretanto, também não
se encaixa na cultura hegemônica americana – pois é latino – e acaba se identificando
com a cultura de nicho “sci-fi geek”. Diferentemente do narrador, Oscar não tem como
esconder sua “nerdice”, pois não pode oferecer uma persona dominicana como fachada.
“Perhaps if like me he’d been able to hide his otakuness maybe shit would have been easier for
him, but he couldn’t” (Ibid, p. 21). O ponto a ser enfatizado aqui é que a personagem não
deve ser vista somente como um confronto entre elementos exóticos (ou dominicanos) e
elementos americanos (ou burgueses típicos), mas sim como uma síntese deste encontro,
como o resultado de não ser nem um estereótipo americano e nem um estereótipo
dominicano, mas a coexistência destas realidades; um resultado advindo de, exatamente,
não se enquadrar nestes papéis; uma crise de identidade que, ao menos no romance em
questão, parece formar a verdadeira experiência de mundo contemporâneo. Percepção
reforçada pelos debates recentes sobre a contemporaneidade, sobre pós-modernismo
(ou capitalismo tardio, como coloca Jameson), onde a falta de historicidade e a crise de
identidade (seja como exposto por Lyotard ou Fukuyama, ou pelo próprio Jameson) são
constantemente utilizadas para definir nosso momento, o que demonstra que estas não
são questões levantadas somente por Diaz, mas partes integrais da experiência e leitura
de nosso tempo.
Outra forte manifestação desta relação entre uma forma estabelecida e um
conteúdo novo, ou uma nova experiência que a subverte, uma experiência que não é
nem exclusivamente “local” e nem exclusivamente “estrangeira”, é a maneira como Diaz
constrói sua narrativa. Oscar Wao não parece pertencer ao gênero do “realismo mágico”,
tão importante para a tradição latino-americana, mas também não parece pertencer
ao gênero realista, central para o estabelecimento do romance no século dezenove e
ainda dominante nos Estados Unidos. O romance de Diaz não subverte por completo a
realidade ao explorar seus elementos mágicos, mantendo em diversos momentos um tom
cético, que aponta para uma tradição “racional”, “iluminada” ou, ainda, europeia. A história
começa com uma espécie de oração ao “fukú”, “the curse and the Doom of the new World”
(Ibid, p. 1), trazido com os escravos africanos para as Américas: um convite “to calamity on
the heads of you and the yours” (Ibid, p. 1). E, bem ou mal, os elementos mágicos continuam
aparecendo ao longo da narrativa. Para evitar e combater o “fukú” existe somente o poder
de “Zafa” e a ajuda do “mongoose”, uma entidade mágica que prolonga a vida de Oscar
após seu primeiro encontro com a “polícia” dominicana. Esta mesma entidade também
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aparece para ajudar Beli (a mãe de Oscar), quando espancada por capangas do regime
de Trujillo, ou ainda quando Oscar tenta se suicidar pulando de uma ponte. O “fukú”, a
maldição que paira sobre a família de Oscar, junto com o poder mágico de “Zafa” e do
“mongoose”, reforçados pelas orações de La Inca (a avó de Oscar), aproximam Diaz do
realismo fantástico latino- americano. Corroborando para esta leitura, a narrativa é
construída em torno de diferentes gerações de uma família amaldiçoada, algo recorrente
na tradição do realismo mágico e que remonta a Gabriel Garcia Marques. Ainda assim,
em diversos momentos a história se distancia desta tradição. Apesar da importância dos
elementos mágicos para a narrativa, estes elementos são constantemente confrontados
com o ceticismo do narrador, tendo seu verdadeiro “poder” questionado dentro da própria
narrativa, rompendo o encantamento semeado pelo autor. Yunior, o narrador da história,
duvida da veracidade da visão de Beli no canavial: “Whether what follows was a figment of
Beli’s wracked imagination or something else altogether I cannot say” (Ibid, p. 149). Ou se a
maldição que paira sobre a família de Oscar é mais que mera superstição: “If I had really
been old-school Dominican I would have (a) listened to the Idiot, and then (b) run the other
way” (Ibid, p. 171). Os elementos mágicos e realistas do romance se contradizem o tempo
todo, não permitindo que o romance seja enquadrado em uma das tradições – realista
ou mágica –, mas mantendo-o suspenso entre ambas. E quando imaginamos que Yunior
é um cético americano questionando as tradições dominicanas, ele parece começar a
acreditar na maldição que paira sobre a família de Oscar. Mas, neste ponto da história, o
narrador já colocou seus questionamentos e dúvidas sobre o leitor, minando a realidade
mágica que deveria nos enfeitiçar.
O que é interessante perceber, e ajuda a fortalecer a leitura que vimos propondo,
é que a relação intrínseca de forma e conteúdo vista em Diaz a partir da coexistência
e confronto entre centro e periferia também pode ser percebida em outras regiões do
globo, com tradições e histórias diferentes. Crise de identidade, relacionamento entre
culturas distintas, imigração e pobreza parecem ser temas recorrentes em grande parte
da literatura contemporânea e, podemos estender, da experiência típica de nossos dias.
Se atentarmos, por exemplo, para o romance Dois Irmãos (2000), de Milton Hatoum,
podemos perceber como, na periferia do capitalismo, questões muito semelhantes às de
Diaz também estão presentes, dando forma, através de processos similares, ao conteúdo
e à forma da literatura brasileira.
Dois Irmãos (2000), a história de uma família desafortunada (ou amaldiçoada)
de imigrantes árabes em Manaus também levanta questões acerca de um mundo onde
desenvolvimento, subdesenvolvimento e modernização parecem não respeitar fronteiras
e formam as contradições que fazem a realidade contemporânea. As semelhanças entre
Dois Irmãos e Oscar Wao são muitas, sejam elas as características típicas da realidade latinoamericana, ou de um mundo em rápida transformação e “modernização”. Sexualidade,
exotismo, pobreza, violência e ditaduras militares estão presentes em ambas as histórias
e são elementos marcantes das realidades que elas representam. Além destes elementos
contextuais, facilmente identificáveis como parte do conteúdo destes romances, existem
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semelhanças estruturais intrínsecas aos dois romances. O mesmo confronto entre
realidades divergentes que coexistem – de subdesenvolvimento e desenvolvimento (ou
entre centro e periferia) – já discutidos em Oscar Wao, além da crise de identidade gerada
por este confronto, também são estruturantes em Dois Irmãos.
O enredo do romance é construído em torno de uma família de imigrantes
árabes em Manaus e de seus dois filhos gêmeos: Yakub e Omar. Historicamente o
romance se passa em um momento de grandes mudanças no Brasil, quando o país
(e principalmente sua elite), mesmo imerso numa ditadura militar, atingia grande
desenvolvimento econômico. O romance, de forma quase esquemática, apresenta os dois
irmãos como representativos destas realidades, de uma realidade subdesenvolvida e de
outra em rápido desenvolvimento. Yaqub, o irmão mais velho, é representado como o
mais racional e menos impulsivo dos dois. Como aquele que, ao participar em aventuras
de infância, não conseguia se entregar a cidade de Manaus, pois lhe faltavam coragem e
energia: “Não, fôlego ele não tinha para acompanhar o irmão. Nem coragem.” (Ibid, p. 18)
Após passar uma longa temporada no Líbano, na casa de parentes, longe de seus “pais,
do país e dessa paisagem” (Ibid, p. 9), Yaqub retorna a Manaus como um rapaz quieto
e sisudo, com grande dom para a matemática e interesse pela engenharia. Omar, por
outro lado, nunca deixara o calor de Manaus e, muito menos, a presença opressora de
sua Mãe, e acaba por se tornar, praticamente, o contrário de Yaqub, não terminando o
colegial e nutrindo grande amor pela vida noturna. Como representantes de realidades
opostas, os dois irmãos estão, no romance, em constante confronto. Após terminar seus
estudos secundários, Yaqub deixa sua família novamente, indo para São Paulo, a cidade
paradigmática do “progresso” e “desenvolvimento” do país. Em São Paulo, Yaqub se torna
um engenheiro, lucrando com a “euforia econômica” (Ibid, p. 130) dos anos da ditadura
militar. Seu irmão, entretanto, se mantém em Manaus, vivendo uma vida de lumpem
proletariado, uma vida de contrabandista e arruaceiro. “O engenheiro” – o filho que
representa a integração na modernidade – “se engrandecia, endinheirado” (Ibid, p. 126).
Seu irmão, entretanto, continuava vivendo o subdesenvolvimento dos becos de Manaus,
vivendo de sua mãe e irmã, sem trabalhar, sem precisar “de dinheiro para ser o que era,
para fazer o que fez” (Ibid, p. 126).
As duas realidades representadas pelos irmãos, entretanto, não podem se
ignorar e, como já vimos no romance de Diaz, precisam coexistir. Em Hatoum, entretanto,
isto se dá de forma conflituosa. No romance, um destes momentos de encontro se dá
quando Omar viaja a São Paulo – a cidade onde vive e trabalha seu irmão – para estudar
e trabalhar distante das “más” influências dos becos de Manaus. Yakub paga a estadia de
Omar em uma pensão, mas mantém distância de seu irmão baderneiro, pois “acreditava
que o sofrimento, a labuta, o transtorno do dia a dia e o desespero da solidão seriam
decisivos para a educação de Omar” (Ibid, p. 109), como foram para a sua no Líbano.
Em outras palavras, Yaqub acreditava na necessidade de seu irmão se adaptar a esta
realidade diferente, à realidade de um país em rápido desenvolvimento econômico que,
supostamente, valorizava o estudo, o trabalho árduo e a prosperidade. Yakub não queria
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a coexistência pacífica com a realidade de seu irmão, mas sim transformá-la. Após alguns
meses de trabalho duro, Omar volta a ser quem sempre fora e invade o apartamento
luxuoso de seu irmão, roubando e depredando seus pertences. Toda a disciplina
demonstrada por Omar, seus estudos, sua transformação em uma pessoa “civilizada”, em
um homem moderno, não passavam de uma farsa. Sua realidade continuava a mesma. Ele
continuava diferente de Yaqub e sua realidade “atrasada” não se transformara e ele não se
integrara nesta nova sociedade que emanava de São Paulo e, supostamente, transformava
os cantos mais longes e subdesenvolvidos do Brasil. Omar, sempre envolvido em novas
aventuras e negócios escusos, carregara sua realidade “subdesenvolvida” junto de si. Do
apartamento de seu irmão, Omar roubara um “passaporte, uma gravata de seda, e duas
camisas de linho irlandês” (Ibid, p. 123), além de uma grande quantia em dinheiro: “Uma
fortuna!” (Ibid, p. 124). O pior, entretanto, de acordo com Yakub, não fora o roubo em si.
Omar encontrara os álbuns de fotografia de Yakub e invadira sua privacidade, escrevendo
obscenidades em seu álbum de casamento. Não há possibilidade de reconciliação entre
os irmãos, entre as duas realidades diferentes, entre a modernidade impaciente para
desenvolver (ou explorar) o mundo subdesenvolvido; não há coexistência pacífica entre
o mundo do futuro e o mundo do “passado”. A história nos mostra, entretanto, que estas
realidades convivem e se transformam, mesmo que isto gere resultados piores que os
originais, mesmo que Omar e Yakub não consigam se entender. Yakub “Jurou que um dia
ia se vingar” (Ibid, p. 125) e, do alto de seu mundo racional, se transformou em semelhante
ao seu irmão.
Os confrontos entre Yakub e Omar, a dificuldade destas realidades em coexistir,
formam grande parte do enredo de Dois irmãos. O confronto mais relevante, entretanto, se
dá no final do livro. O golpe militar de 1964 trouxera grande desenvolvimento econômico
ao país, pois permitira acesso a fluxos internacionais de capital. Manaus torna-se uma
área de livre comércio, sendo inundada pelo capital internacional: “Manaus está cheia
de estrangeiros, mama. Indianos, coreanos, chineses... O centro virou um formigueiro de
gente do interior... Tudo está mudando em Manaus” (Ibid, p. 223). Omar, já de volta das
viagens que fizera com o dinheiro roubado de seu irmão, tenta tirar proveito deste cenário
de desenvolvimento econômico, e começa a trabalhar com a especulação imobiliária de
Manaus. Seu irmão, ainda em busca de vingança, consegue interferir em seus negócios.
Se, em algum momento, parecia possível reunir os dois irmãos, Yaqub consegue trapacear
Omar, roubando seu maior cliente, e pondo fim em qualquer aparência de fraternidade:
Omar “foi traído pelo irmão (...) [Yakub] fez tudo escondido (…), estragou tudo” (Ibid,
p. 236). O resultado deste confronto é trágico... Omar, sentindo-se traído e inferior às
habilidades de negociante de seu irmão, recorre àquilo que aprendera em seus anos de
vadiagem pelos becos de Manaus, seus anos rumando por prostíbulos e casas noturnas, e
ataca seu irmão fisicamente quando ele menos espera, esmurrando-o até quase a morte.
Manaus, entretanto, mudara e agora é Yakub quem representa a ordem. O
mundo em que Omar vivia deixara de existir. Se, quando crianças, era a sua força que
prevalecia, agora é a razão técnica de Omar que tem a última palavra. A cidade não é mais
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uma terra perdida no meio do Amazonas, sem dono e lei, mas um importante polo de
desenvolvimento. Yakub, através de sua influência, dinheiro e advogados consegue que a
polícia militar prenda seu irmão. O “irmão distante havia calculado o momento adequado
para agir. Yaqub esperou a mãe morrer. Então, com truz de pantera, atacou” (Ibid, p. 257).
Yakub friamente planejara sua traição e a prisão de seu irmão. O “progresso” lhe fornecera
as ferramentas para vingança. A vantagem física de Omar e seu conhecimento dos cantos
escuros de Manaus não eram mais suficientes para protegê-lo de seu influente e rico
irmão, completamente adaptado à nova ordem, ao mundo “desenvolvido” e moderno. O
confronto entre os gêmeos suspende qualquer juízo de valores entre as realidades, pois
ambas se mostram selvagens ainda que a de Omar aparente ser menos fria e calculista
que a realidade “racional” de seu irmão. O que importa, entretanto, é como é exatamente
este confronto entre realidades, simbolizado pelos dois irmãos, o elemento estruturante
da narrativa. A coexistência entre duas realidades distintas é, assim como em Oscar Wao,
o eixo central de Dois irmãos.
Outra manifestação deste confronto entre realidades pode ser percebida na
transformação que sofre a cidade de Manaus no romance em questão: o desenvolvimento
econômico gerado durante a ditadura e a criação da área de livre comércio de Manaus
transforma drasticamente a paisagem da cidade. Se, no início do livro, Manaus estava
“longe da era industrial” e “a euforia, que vinha de um Brasil tão distante, chegava a
Manaus como um sopro amornado (...) [e] a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se
no mormaço amazônico” (Ibid, p. 128). Já no fim do livro a cidade está sofrendo grandes
transformações, mesmo que este desenvolvimento, como os moradores pobres da
cidade aprendem, não seja para todos. As transformações da cidade se davam em grande
velocidade, mas deixavam a maioria dos habitantes locais de lado, vivendo em situação
de pobreza e subdesenvolvimento. Desenvolvimento e modernização, mesmo quando
ocorrendo em Manaus, continuava distante da população pobre, não alterando o caráter
“subdesenvolvido” da cidade e de seus habitantes. Os bares e prostíbulos frequentados
por Omar, e as cenas da infância de Yakub, estavam sendo substituídos por prédios novos,
sendo movidos para longe do “centro” da cidade, onde agora existiam extravagantes
lojas e ricas vizinhanças. Pescadores, peixeiros, barqueiros e comerciantes “[a]ssistiam,
atônitos, à demolição da Cidade Flutuante. Os moradores xingavam os demolidores,
não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio” (Ibid, p. 211). O esperado
“progresso” finalmente atingira Manaus, mas sem melhorar as condições das populações
miseráveis, sem melhorar a vida daqueles que, em tese, mais precisavam de “progresso”
e “desenvolvimento”; estes assistiam impotentes os ricos ficarem mais ricos e suas vidas
ficarem ainda mais difíceis, pois não tinham mais acesso aos seus meios tradicionais de
subsistência. O esperado “desenvolvimento” finalmente atingira a periferia, mas, ao invés
de substituir o subdesenvolvimento, se estabeleceu lado a lado com ele, ignorando
grande parte da população. Assim como Omar, estes habitantes não estavam adaptados
para a nova ordem, para o Brasil do futuro, e, por isso, foram removidos para fora da cidade,
continuando – literalmente – na periferia. A cidade, assim como as personagens de Dois
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Irmãos e de Oscar Wao, também sofre uma crise de identidade trazida pelo processo de
modernização e fluxo de capital, pela chagada de um mundo exterior que nem sempre se
dá conta da existência de uma realidade local.
E, assim como no romance de Diaz, o narrador de Dois Irmãos também é
estruturado em cima de um confronto entre realidades distintas. O confronto e a
coexistência de mundos divergentes, do centro e da periferia, de desenvolvimento e
subdesenvolvimento, é o que está por trás tanto de Oscar como de Nael. O filho bastardo
de um dos gêmeos com a empregada da família, Nael narra a saga dos irmãos, junto com
a história da própria cidade de Manaus, tentando descobrir, neste processo, a sua origem,
a sua identidade. A história de Nael se confunde com a história da família e da cidade,
a história de um país subdesenvolvido em processo de modernização. Nael é o filho de
Domingas, “uma beleza de cunhatã” (Ibid, p. 64), cristianizada pelas freiras da cidade e
oferecida à família dos gêmeos, “meio escrava, meio ama, louca para ser livre (...) cansada,
derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da
vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos
fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de
liberdade” (Ibid, p. 67). A história de Nael começa lado a lado com o progresso do Brasil,
lado a lado com ideias de modernização e grandeza, mas não deixa de ser fruto de uma
sociedade com “meio escravos” como sua mãe, que trabalhava para viver e vivia para
trabalhar. É uma tentativa de entender como podem conviver realidades tão díspares
como a São Paulo de Yakub e a Manaus de Omar, ou como a promessa de desenvolvimento
e a realidade deste processo.
Assim como a história de Oscar é uma maneira para Yunior entender a si
mesmo, a história dos gêmeos também é uma maneira para Nael investigar sua própria
identidade: “Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A
origem: as origens” (Ibid, p. 73). O único passado que ele conhecia era o de semiescravidão
de sua mãe, que ainda persistia no presente. Durante a história, entretanto, Nael começa
a suspeitar que é filho de um dos gêmeos, o que é confirmado por Halim, o patriarca da
família. A partir desta descoberta, Nael procura saber se ele é o filho do “selvagem” Omar,
que violentara sua mãe, ou do “perfeito” Yakub, adorado por ela: “Se ele for meu pai, então
sou filho de um homem quase perfeito” (Ibid, p. 111). É entre este dilema, entre ser filho
do passado ou do futuro, do atrasado Omar ou do estudado Yakub, que Nael é construído.
“Eu me enredava em conjecturas, matutava, desconfiava de Omar, dizia a mim mesmo:
Yakub é meu pai, mas também podia ser o caçula” (Ibid, p. 133). Não demora, entretanto,
para Nael descobrir que Yakub, o símbolo da modernização, o engenheiro desta nova
sociedade, não é o homem perfeito que ele imaginara, mas um homem frio e calculista,
capaz de abandonar sua família e seu passado em nome do progresso e da vingança.
No romance, Nael nunca descobre quem realmente é seu pai, se é filho do impulsivo
gêmeo do passado ou do calculista gêmeo do “futuro”, nunca descobre a qual sociedade
realmente pertence, vivendo o dilema de ver ambas coexistirem dentro de si, para o bem
e para o mal. Nael, assim como Yunior, é um narrador dividido entre duas realidades, é o
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fruto da convivência destes opostos, que parecem marcar presença tanto nas literaturas
brasileiras como americana dos últimos anos. E é este confronto que estrutura sua história.
Vemos, então, o mesmo confronto que estrutura Oscar Wao agora assombrar Nael
e moldar as personagens de Dois Irmãos, confirmando a importância deste confronto de
realidades díspares como parte de uma experiência contemporânea que, dialeticamente,
influi tanto na forma como no conteúdo dos romances. Uma experiência ainda pouco
explorada, mas que já desponta como parte importante de nossa literatura e se mostra
tema dos mais relevantes para a crítica literária, tanto do Brasil como dos Estados unidos.
Um tema, sem dúvida, profícuo e central para os estudos literários contemporâneos.
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{RESUMO}

O presente artigo busca introduzir pensamentos contemporâneos
acerca da miscigenação entre computação e mídia, e os decorrentes
formatos que podem - e têm-se materializado neste novo contexto
tecnológico e cultural. Dentre eles, procura-se dar ênfase ao que se qual
a computação vestível (wearable computing), em especial, é parte integral;
procura-se construir aqui um panorama de como a indumentária e o
corpo estão progressivamente se tornando suportes e/ou interfaces das
novas interações mediáticas e de que maneira isto transcende o problema
tecnológico rumo às questões das práticas culturais, da arte e das ciências
sociais aplicadas.
{PALAVRAS-CHAVE}
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{ABSTRACT}

Dr. Guilherme Ranoya

The following work aims to introduce present thoughts about the
imminet fusion between media and computing, and therefore, all kinds of
patterns and formats materialized within this new technological and cultural
context. Our focus is in what is recently called physical computing,wich
wearable computing is part of. This article tries to compose a landscape
of how the body and our clothes are becoming interfaces for new kinds
of media and intearction, and also, how these changes are greater than
simple technological issues, flowing through the arts, the social sciences
and cultural behaviour.
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Nos encontramos atualmente em um momento de plena proliferação das mídias
interativas se materializando na forma de objetos dos mais variados e curiosos possíveis.
Essa ecologia de objetos e interações com a qual convivemos (e/ou passaremos a conviver)
provavelmente irá crescer em número e variedade nos próximos anos. Antes mesmo que
uma perspectiva de sobrecarga informativa-mediática se instale, parece importante frisar
que as interações do porvir nos serão quase imperceptíveis, e encontrarão meios para
se adequar a nossas práticas precisamente como fazem os freios ABS computadorizados
presentes em nossos carros. Talvez nosso único ponto de contato sejam os usos que
possamos fazer a partir deles que, conforme avançam a engenharia e as tecnologias,
tornam-se mais complexos. Esta complexidade, por sua vez, cria recursos e possibilidades
de manipulação tais, que exigem por interfaces entre nós e eles. A interface, pontua Gui
Bonsiepe, “é para o programa o que o cabo é para o martelo” (1997, p. 43), isto é, a maneira
como podemos colocá-la em uso, ou também a "estranha nova zona entre o meio e a
mensagem" (2001, p. 35) nas palavras de Steven Johnson.
Na medida em que o hardware se torna fisicamente mais fino ou até flexível,
mais objetos são planejados para serem revestidos por "peles" interativas. Exercícios de
futurologia desenvolvidos pelas gigantes da informática mostram visões destas novas
mídias presentes nos mais improváveis objetos: de espelhos em banheiros ajudando
pessoas a se arrumarem para o trabalho pela manhã, ao revestimento por completo de
objetos como geladeiras, fogões, mesas, dentre muitos outros, que passam a usufruir de
uma grande tela de computador como porta, tampo, base ou até mesmo uma parede
inteira em uma residência. Além de realizarem suas funções tradicionais, são capazes de
exibir vídeos, realizar chamadas telefônicas, tocar música, enviar mensagens ou mesmo se
comunicar com outros equipamentos transferindo dados por contato ou por proximidade,
serem controlados remotamente, e uma centena de outras capacidades que poderíamos
aqui detalhar.
Estas janelas para um mundo virtual e as imagens dinâmicas que elas exibem
estão prestes a recobrir inclusive nossa paisagem urbana. Não se trata de preencher o
mundo com mensagens ou publicidade, mas antes, de preenchê-lo com significações
mediadas nestas mensagens ou em toda a interação que lhe são possíveis. A dimensão
que assumem em nosso mundo é decorrente das transformações sobre a maneira
como nos relacionamos com elas. Vilém Flusser, ao descrever as mudanças nas relações
de significação da segunda guerra mundial para nossos tempos, comenta tal questão:
para ele, antes da guerra, a importância dada à imagem era significativamente menor
do que ao texto ou ao que se chama de elemento unidimensional (mensagens em uma
leitura linear, em oposição à imagem bidimensional). Pouco importava, visualmente,
como a mensagem estava apresentada (os tipos gráficos, as cores, as marcações), pois
o seu significado se encontrava exclusivamente na decodificação do texto escrito. Esta
condição, como afirma, mudou de lá para cá:
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Quando uma parte importante das mensagens que nos programam hoje em dia
chega em cores, significa que as superfícies se tornaram importantes portadores
de mensagens. Paredes, telas, superfícies de papel, plástico, alumínio, vidro,
material de tecelagem etc. Se transformaram em ‘meios’ importantes. A situação
no período anterior à guerra era relativamente cinzenta, pois naquela época as
superfícies para a comunicação não desempenhavam um papel tão importante.
(FLUSSER, 2007, p.128)

Da mesma maneira que a cor e as formas visuais aprimoraram (ou tornaram mais
complexas) as relações de significação, as mídias interativas, a computação e suas práticas
atuais (tais como conexões permanentes através de tecnologias mobile, as interfaces
gestuais ou multimodais, o uso de sensores, de reconhecimento de imagem e interfaces
tangíveis) avançam as questões exponencialmente.
Mais do que meras imagens e vídeos, aquilo que está em jogo é o que carregaram
em seu âmago: a construção de sentidos e significações. Mark Deuze, pesquisador da
Universidade de Indiana nos Estados Unidos esboça formulações mais atuais para este
– se assim o podemos chamar – conceito. Sua primeira perspicácia é perceber que já há
algum tempo nós não vivemos com a mídia, mas sim através dela, na mídia. Segundo ele,

today we have to recognize how the uses and appropriations of media penetrate
all aspects of contemporary life. [hoje nós temos de reconhecer como os usos e
a forma como nos apropriamos da mídia é uma infusão em todos os aspectos da
vida contemporânea] (DEUZE, 2009, p.2)

As mídias e a mediatização são parte fundamental de como atribuímos
significados ao mundo, às coisas e ao contexto que nos cerca, seja em nosso cotidiano,
quando trabalhamos ou mesmo nos divertimos, assim como é a forma como nos
relacionamos uns com os outros, que agora chamamos simplesmente de “nos conectar”.
De fato, estamos reconhecendo aos poucos que ela é também um espaço, um lugar, um
grande átrio de acontecimento. Deuze argumenta também que ainda insistimos em
manter uma separação equivocada, por questões normativas ou conceituais, entre mídia
e sociedade. Esta separação não existe mais: mídia é a sociedade.

we locate the potential power of people to shape their lives and identities in
the assumption, that people produce themselves (and therefore each other)
in media. This perhaps may explain why people do not recognize their media
habits because media are invisible to them as they are a constitutive part of
it. [Localizamos o poder potencial para as pessoas moldarem suas vidas e
identidades assumindo que elas são a produção de si (e portanto a produção
de outros também) através da mídia. Isto possivelmente pode explicar porque
elas não percebem seus hábitos mediáticos já que a mídia é invisível para elas
enquanto são uma parte constitutiva da própria mídia.] (DEUZE, 2009, p.5).
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Esta nova cultura não é a presença de equipamentos, aparelhos, aparatos e novas
tecnologias em nossas vidas, mas antes a mudança em nossas práticas cotidianas, em
nossos hábitos e nossas relações com outros, que estão sendo profundamente transformados; em suma, é a mudança na lógica de nossas relações, ou a mudança radical na
forma como lemos o mundo e atribuímos sentidos e significados ao que nos cerca. Henry Jenkins, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos Estados Unidos
corrobora esta ideia. Em um de seus livros mais importantes – A Cultura da Convergência
– ele argumenta justamente que vivemos em um mundo altamente conectado, mas que
a mudança mais dramática não está nos objetos tecnológicos, mas na maneira como nos
apropriamos deles para criar um novo sistema de relações e práticas:

a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria
mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do
fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos
nossa vida cotidiana (2009, p.28).

No fundo, quanto mais esta cultura se apropria das novas tecnologias de
informação e comunicação, menos perceptíveis e notórias elas nos são, menos
estranhamentos e surpresas elas nos causam e mais adaptadas e/ou harmoniosas aos
ambientes físicos elas se encontram. Talvez não estejamos percebendo a proliferação
computacional em nossa vida cotidiana, pois conforme ela se amplia, torna-se também
comum, ordinária. E além: na medida em que se torna despercebida, assume formas e
usos dos mais diversos.
Estamos chegando a um ponto onde os processos mediados por computação
são quase onipresentes, que suas telas parecem já não bastarem para a interferência que
exercem sobre nós; é facilmente observável a migração inevitável para um mundo digital,
onde não haverá mais registros e documentos de organizações privadas ou públicas em
papel; serviços que não estejam integrados com servidores de controle ou bancos de
dados para fornecimento ou armazenamento de informações, até chegarmos ao ponto
que faria da eletricidade o recurso essencial para nossa existência.
Novos suportes, quando camuflados como os próprios objetos de uso diário, se
encontram em uma condição que chamamos de ubiquidade. A tendência dos dispositivos
computacionais é de se tornarem cada vez mais ubíquos, e esta miscigenação entre
suporte mediático e computação pode torná-los até mais invasivos e persuasivos. Dois
pesquisadores ultrapassam a zona de segurança neste quesito: o artista performático
grego-australiano Stelios Arcadiou (mais conhecido como Stelarc) e o inventor canadense
Steve Mann, pai do conceito de wearable computing, considerado também o primeiro
ciborgue real. Enquanto o primeiro desenvolve trabalhos performáticos envolvendo
seu próprio corpo desde 1960 - tendo recentemente se conectado a um terceiro braço
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robótico controlado por eletrodos -, Mann se dedicou a tecnologia fotográfica e robótica,
e há 30 anos vem sistematicamente refinando um equipamento ao qual deu o nome de
EyeTap: uma câmera adaptada ao seu corpo que, na atual versão, está fisicamente acoplada
em seu crânio e controlada diretamente pelo seu cortex cerebral. Os experimentos de
ambos, um circo da interação homem-máquina para a maioria das pessoas, parece não ter
limites, proporcionando coisas como a primeira orelha humana criada por cultura celular
implantada no braço de Stelarc, ou a fundação de uma empresa pelo inventor canadense
com a intenção de devolver a visão aos deficientes visuais através de equipamentos como
o EyeTap.
Podemos imaginar que estes exemplos estão à margem do mundo em que
vivemos, dado seus extremismos, mas eles estão apenas explorando potencialidades,
visões de mundo ou tendências. Realmente não há como saber para qual direção
estamos caminhando, e como nós, a mídia interativa também tende a ser profundamente
transformada. Estamos acostumados a operá-la fazendo uso de equipamentos que
representam no espaço virtual nossas ações no mundo concreto. Eles são chamados, na
computação, de dispositivos de entrada: o mouse, o teclado, o joystick, dentre uma gama
também variada de componentes. Não é possível dizer se estes dispositivos deixarão de
existir, mas sabemos que novas formas de interação já são possíveis e que têm se tornado
cada vez mais presentes nos hábitos das pessoas (os especialistas e projetistas têm
chamado este novo tipo de interação de “computação física”). Para além das telas sensíveis
ao toque (bem comuns nos smartphones de hoje), passando pelas interfaces tangíveis
utilizando objetos especialmente confeccionados para que interajam por contato com as
superfícies, chegando finalmente nas tecnologias de reconhecimento de corpos, imagens,
objetos e gestos, encontramos um novo modelo de se pensar essa interação na busca por
uma forma mais direta, mais imediata e mais concreta com a própria mídia.
Clicar com o mouse sobre a mesa tendo esta ação representada por um cursor
em forma de seta sobre um ambiente gráfico (a GUI - Graphic User Interface) já foi
considerada uma forma de interação absolutamente direta com um computador. Quando
Doug Engelbart criou um sistema de interface gráfica baseada no conceito de Memex
de Vannevar Bush, e o operou com um mouse na Fall Joint Computer Conference de San
Francisco em 1968, causou arrepios na plateia. Aquela forma tão imediata e direta de
lidar com uma máquina era assombrosamente inédita. Hoje, o mouse já não provoca
fascinação, e praticamente não pode mais ser considerado uma interação direta, frente
aos dispositivos de toque. Arrastar um mapa na tela com ele para que novos trechos
sejam apresentados, definitivamente não constitui a mesma relação tácita de tocá-lo com
o próprio dedo e arrastá-lo sob a superfície virtual. Nos dispositivos de toque, o ponto
escolhido parece estar sendo realmente tocado como se o mapa não estivesse em uma
tela, mas em uma folha de papel sendo empurrada para lá ou para cá, enquanto que a
relação de espaço deslocado pelo tradicional dispositivo de entrada e sua representação
imagética se dão através de uma proporção aproximada que não corresponde
diretamente ao deslocamento físico operado, o que rompe a ligação seamless entre o
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sujeito e a mídia; esta dissociação nos soa como uma operação indireta, reconstituída,
emulada, uma tentativa do computador de reproduzir o movimento realizado, enquanto
nas telas sensíveis ao toque o movimento opera diretamente... Bem, não é exatamente
isso; sabemos que se trata de um truque, uma ilusão, e que tecnicamente ambos os
mecanismos de interação funcionam da mesma maneira. Mas para o leigo, esta relação
“direta” em oposição à representação “indireta” parece ocorrer: a experiência e os sentidos
em cada uma delas são bastante diferentes. Acreditamos ainda, sim, que os velhos
dispositivos de entrada possuem seus próprios espaços e que muitas atividades são
melhores exercidas neles: escrever um texto através de um teclado físico ainda nos parece
mais prático e conveniente do que usar uma mesa digitalizadora com uma caneta para
escrevê-lo.
Como se vê, o exercício de uma futurologia parece difícil. As mudanças e as
possibilidades técnicas desafiam a própria imaginação, mas se nos for possível fazer
alguma aposta, ela seria nas interfaces físicas. Desde 2012, a indústria de tecnologia
tem investido seus esforços nestes novos paradigmas de interação. Antes, a ênfase foi
claramente dada aos tablets, cuja diferença primordial para os computadores pessoais
está no touchscreen (esta tela sensível ao toque que repetidamente nos referimos) e na
mobilidade (por serem mais ágeis e confortáveis que notebooks para o uso em trânsito).
Ainda que não tenha ganhado o mesmo destaque dado aos tablets, a computação
física é outra forma de interação que tem interessado mais a computólogos, designers
e entusiastas de tecnologia do que a leigos ou ao público de massa. O termo é aplicado
a formas de computação que dispensam o uso de uma tela convencional, teclados ou
mouses (incluíndo os virtuais como nos touchscreens), e usa objetos mais concretos como
interface. Entre os projetos (falamos ainda em projetos mais do que produtos comerciais
nesta área) que receberam alguma notoriedade recentemente está o Google Glass, uma
armação de óculos com um pequeno cubo transparente de fronte para o olho direito, que
é capaz de projetar imagens sobre nossa visão; em conjunto a uma câmera que também
às capta, microfones, sensores e um pequeno touchpad na haste da armação, podendo
ser controlado por instruções de voz ou toque e compartilhar o que vemos com outras
pessoas, fazer chamadas de vídeo, e, principalmente, entrar em contato efetivo com o
que é a primeira experiência plausível de realidade aumentada. Formas de computação
física menos ousadas do que as da gigante de Mountain View geralmente são construídas
com o uso de microcontroladores (processadores capazes de realizar pequenas tarefas
computacionais) acoplados a todo e qualquer tipo de objeto: um projeto desenvolvido
no curso de Design de Interfaces do Centro Universitário Senac em 2012 ligava, através
de sensores diversos, um vaso ao computador, e na medida que estímulos eram dados
à planta (água, nutrientes, ou mesmo ao se conversar com ela), as leituras variáveis
dos sensores faziam crescer um desenho com características fractais. Sua intenção era
nos permitir enxergar o crescimento diário do vegetal, mas poderia tranquilamente
ser adaptado para informar através de mensagens de SMS enviadas para o celular, ou
mesmo por sinais óticos ou sonoros, que a planta queria água, ou sol. O mais intrigante
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era observar, através do aparato, que conversas com o vegetal surtiam variações e efeitos
sobre os dados colhidos pelos sensores.

imagens de divulgação do projeto Google
Glass. Disponíveis em https://plus.google.
com/+projectglass/photos

acessado em

1/04/2013
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imagens de divulgação do projeto Google
Glass. Disponíveis em https://plus.google.
com/+projectglass/photos

acessado em

1/04/2013

O protótipo do Google é razoavelmente atraente e bem desenhado. Alguns
especialistas acreditam que mesmo assim, seus usuários serão alvos de ridicularização
pública, como são as poucas pessoas que ainda falam ao telefone celular utilizando
headsets bluetooth; e que mesmo tendo um design reconhecidamente melhor e mais
elegante que o EyeTap de Steve Mann, há um abismo entre isso e ser considerado um
acessório fashion, um adorno sedutor ou uma indumentária desejável (e estes fatores,
ainda que pequenos e insignificantes para os olhos de um pesquisador, são de fundamental
importância para quem irá adorná-los). Há, contudo, um esforço considerável para tornálo parte de uma estética; uma campanha publicitária não apenas direcionada a vendê-lo
como produto, como para inseri-lo igualmente no circuito da moda, compondo com todo
tipo de indumentária: de vestidos sofisticados a um look urbano.
A adoção massiva de uma interface - aquilo que a faz tornar-se um elemento
padrão de uso e parte de nossos costumes (como é usar um computador com uma tela, um
teclado e um mouse) - agora depende de elementos e critérios completamente alheios para
os especialistas de tecnologia, computólogos e engenheiros. É necessário compreender,
sobretudo, que a motivação essencial para usarmos um objeto (computacional ou não)
em nosso corpo é torná-lo parte de uma expressão sobre nós mesmos; parte de nossa
identidade. Enquanto tais objetos não adquirem esta qualificação, sua adoção será nula.
Como afirma Jennifer Darmour (2013) no artigo "3 ways to make wearable tech actually
wearable" [três formas de fazer tecnologia vestível realmente vestível], "To gain widespread
popularity, wearables have to be more than just functional and innovative. People have to
want to wear them" [Para ganhar ampla popularidade, computação vestível tem que ser
mais do que funcional e inovadora. As pessoas têm que querer usá-la.]. Para a autora, os
três requisitos de projeto para tornar esta tecnologia realmente adotada é que ela seja bela,
que esteja ciente de nosso contexto e/ou nossas reações, e que tenha significação, isto é,
que construa significação conosco, entre nós e os demais sujeitos em nossa vida ou entre
nós e nossas práticas diversas. Estes critérios podem ser observados claramente em um
outro projeto, vencedor de dois prêmios como "Melhor Projeto" e "Design Mais Inclusivo
e Usável" no 2012 International Symposium on Wearable Computer's Design Exhibition
em Newcastle, Inglaterra. Um vestido chamado "Flutter" desenhado com pequenas
reentrâncias acústicas permitindo a diversos microfones captarem o som e vibrarem uma
malha interna, auxiliando assim deficientes auditivas a entenderem a direção do som. Este
projeto foi criado pelos designers Halley Profita e Nicholas Farrow sob orientação do Prof.
Nikolaus Correll na Universidade do Colorado, EUA, e suas informações técnicas estão
disponíveis no blog da autora.
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Imagens divulgadas do vestido "Flutter",
de Halley Profita e Nicholas Farrow. Disponível em http://halleyprofita.wordpress.com/

Texto enviado em março de 2013
Aceito em junho de 2013

projects/flutter/ acessado em 01/04/2013.

Observamos uma mudança realmente radical na forma de se pensar a computação
recente, ou como reforça Darmour, “This is an important paradigm shift - the body becomes
the interaction platform: the mouse and the screen” [Está é uma mudança importante de
paradigma - o corpo se torna a plataforma de interação: ele é o mouse e a tela] (2013).
Além da interação homem-máquina, estas novas experiências contemporâneas também
nos fazem confrontar o próprio pensamento sobre design, sobre nossas práticas
mediáticas e consequentemente sobre os valores sociais em que nos apoiamos. Como
Don Norman (papa do design centrado no usuário) afirma ostensivamente: a usabilidade
está relacionada à estética (2004), ainda que muitos profissionais continuem achando que
esta “seria nada mais que cosmética, limitando-se a agregar alguns traços decorativos aos
projetos” (BONSIEPE, 1997, p.11). É preciso rever muito do que fundamentou todo este
corpo de conhecimento oriundo do século XX.
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A DIREÇÃO
DE ARTE
E AS JANELAS DE
RECONHECIMENTO
DO MUNDO

Ma. Monica Palazzo
Diretora de arte de cinema, assina direção de arte de longas e curtas
metragens, exposições, shows e publicidade. Ministra cursos de direção

Jovens personagens caminham sem perspectiva em uma cidade de São Paulo
construída minuciosamente para o quadro cinematográfico, inseridos no Brasil em que
vemos pela TV – nós espectadores e os protagonistas - viver um grande salto econômico
se comparado às últimas décadas.
O filme é em branco e preto, e a ironia já começa no título. São 3 amigos – Luca,
Luiz e Luara - que vivem uma vida quase analógica: no filme não há computador, mas sim
fita cassete, há telefone fixo, orelhão, e o celular, do pouco que aparece, é só dentro da
casa de um dos personagens.
O tema deste ensaio teve como inspiração o título dado por Sergio Alpendre
para a crítica do recém-lançado longa-metragem Cores, no qual assino a direção de
arte: "Cores" é um filme dos anos 80 perdido neste confuso século 21 (Folha de S. Paulo,
1
09/05/2013 ).
Tomo a total liberdade de me expressar em primeira pessoa e compartilhar o
cruzamento da experiência do processo criativo da direção de arte com uma reflexão
sobre o cotidiano na era digital, iniciado na pesquisa do Mestrado em Poéticas Visuais,
defendida em dezembro de 2009 na ECA/USP.
Realizar a Direção de Arte deste filme, foi, além de um privilégio, a oportunidade
de visitar um mundo cujas relações interpessoais coexistem com os dispositivos
tecnológicos de comunicação, mas que se realizam de forma quase independente deles.
A ideia não é a comemoração das novas configurações das relações humanas,
mas sim uma quase homenagem à vida – e as possibilidades narrativas - em outra(s)
época(s). E a responsabilidade (melhor dizendo: a oportunidade) promovida pelo ofício
da Direção de Arte de Cinema em recriar e reviver contextos narrativos. A direção de arte
constrói uma realidade para ser filmada, a partir do roteiro e das diretrizes trocadas com o
diretor.
O diretor de arte e sua equipe trabalham para tornar possível a visualidade
planejada para a história a ser contada, criando realidades pensadas em cada detalhe
humano ou material, com o objetivo de concretizar o contexto para se desenvolver a
narrativa e engendrar experiências subjetivas em quem assistirá o filme acabado.
Em sua crítica ao filme “Cores”, Sérgio Alpendre destaca: “Da bela fotografia em
preto e branco ao repertório gestual dos personagens, mas também o cuidado com a
composição de quadro e com o posicionamento da câmera, tudo no filme nos leva a uma
outra época, em que essas preocupações eram mais frequentes no cinema.”
Cada elemento colocado no espaço construído pela Direção de Arte não está
isento de um valor alegórico e simbólico, mas muitas vezes eles acabam sendo agregados
ao projeto pelo viés da sensação. Não é raro o trabalho seguir naturalmente um fluxo
criativo e de execução depois de definido o conceito estético (da sensação) que desemboca
no plástico (das formas e dos materiais). A partir desses parâmetros conceituais definidos

de arte na ECA-USP, AIC-SP
1Cores tem direção de Francisco Garcia, que escreveu o roteiro com Gabriel Campos, a produção é da Kinoosfera Filmes e da Dezenove Som e Imagem.
95 min, P&B, 2012.
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Para além da janela arquitetônica

Acauã Sol, autoria Monica Palazzo.

com base no roteiro, a visualidade de um filme passa a ser construída a várias mãos, sob
as batutas do diretor, do diretor de arte, e diretor de fotografia, dentro da estrutura que a
produção possui para a empreitada.
Agora cabe mais um item nesse processo - que serve de reflexão para a construção
do universo estético de um filme - a relação dos personagens com a tecnologia. No final
dos anos 60, Michel Foucault, em tom visionário, já previa “(...) a época atual seria talvez
a época do espaço. Estamos na época do simultâneo, da justaposição, do próximo e do
longínquo, do lado a lado, do disperso” (FOUCAULT, 1967).
É sabido (e sentido), portanto, que os dispositivos tecnológicos de comunicação
transformam a relação do ser humano com os outros e com o mundo: esses dispositivos são
responsáveis pelas interpenetrações da multiplicidade de dimensões espaço-temporais
que permeiam a vida das pessoas no contexto da cibercultura. Esse fluxo interminável
de imagens – desde as impressas até as digitais, produzidas e reproduzidas via celular,
TV ou computador – reorganiza a noção de realidade e de experiência do real, o que faz
com que a vivência concreta seja diretamente influenciada pelo transbordamento de
sensações que essas imagens geram.
Não é de hoje que a presença e convivência com as novas (computador,
smartphone, tablet, GPS, totens de informação, TVs internas de estabelecimentos
comerciais,...) e velhas telas audiovisuais (cinema e TV), formam o conjunto de janelas que
atravessam as relações sociais, redefinindo o cotidiano em todas as suas camadas.
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O cinema de ficção – que hoje é um dos elementos que constituem o grande universo
do audiovisual – pode ser interpretado com uma janela que possibilita aos espectadores
experimentar histórias, vidas, situações das mais diversas, com maior ou menor pontos de
encontro, ressonância ou reverberação no cotidiano de quem assiste.
Essa janela dá vista a paisagens, e cada paisagem é resultado de uma decisão ativa e
intencional da equipe de Direção de Arte. Ela não é a captação aleatória de um espaço (urbano
ou rural, interno ou externo, dia ou noite) dado, mas sim, resultado de um recorte específico
feito tanto pela intervenção da fotografia quanto pela estruturação espacial feita pelo trabalho
da Direção de Arte. Esta escolha limita a área que será trabalhada - o quadro -, e o compõe (ou
recompõe) com a inserção de elementos materiais, plásticos, construtivos, de efeitos, etc.
Para o diretor de arte, o encontro com o percurso dramático dos personagens
exige uma vivência afetiva obrigatória, um mergulho no universo indicado pelo roteiro, nos
costumes e tradições de uma época, de um local, de um povo, ou no pormenor de uma
situação particular sugerida.
E seja qual for a eloquência do universo a ser retratado, o planejamento é minucioso
e executado de maneira que a ambientação pareça espontânea, com o intuito de promover o
máximo do mergulho dos espectadores no universo que está sendo apresentado, favorecendo
assim, o despertar de estados afetivos, ora pelo reconhecimento ou estranhamento.
Embriagar-se de realidade
Atualmente as diversas linguagens se conjugam e se reconfiguram por meio das
transmissões da televisão; do monitor do computador em que imagens, sons e textos são
editados e compartilhados; canais de exibição na internet que divulgam produções das
mais sofisticadas a qualquer produzida pelo transeunte comum; o display do celular, que
funciona também como interface para a captura, envio e recepção de imagens.
São inúmeras as convergências das janelas com as quais convivemos diariamente,
elas somam um emaranhado de possibilidades de vivenciar a consistência das diversas
outras realidades, consideradas em suas diferentes qualidades e intensidades. O
aprendizado e o reconhecimento das experiências vividas são vertiginosamente
reconfigurados pelas imagens que intercruzam o dia a dia; até mesmo acontecimentos
não vivenciados ganham realidade.
E é esse o ponto de encontro entre uma vivência concreta, e o transbordamento
de sensações gerado pelas imagens e informações vindas dos dispositivos tecnológicos:
cabe ao diretor de arte ter a consciência da necessidade de se embriagar dessa experiência
do corpo que se encontra em meio aos vários estímulos sensoriais de natureza diversa.
Uma lembrança, uma caminhada a pé pelo próprio bairro, o cheiro da mata, ou do mar,
um casarão abandonado, uma textura no muro vizinho, uma cor desbotada, uma fachada
recém-pintada.
Que as novas gerações de artistas que já nasceram imersos em um mundo cujas
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Mas é válido lembrar que a produção frenética de imagens e sua circulação
alucinante se inicia com a metrópole moderna, é ela que, na origem, impõe um novo
regime de produção de imagens, no mais público dos lugares, na rua, um mundo
inteiramente onírico. Basta estar atento, e se permitir.
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Intervenção de Monica Palazzo a partir
de uma foto da fotógrafa irlandesa Hanna
Starkey chamada Untitled – March 1999

Texto enviado em março de 2013
Aceito em abril de 2013

relações estão totalmente mescladas com possibilidades digitais permitam-se a mergulhar
na realidade concreta e cotidiana, e não acreditem que toda experiência já esteja catalogada
pelo Google. É exatamente na observação da realidade que nos rodeia que se desenha o
caminho para um processo criativo, seja lá qual for a história a ser contada. Sensibilidade
pode ser construída individualmente com o enriquecimento do repertório de vida.
A tentativa deste ensaio foi a breve reflexão influenciada por um processo criativo
da direção de arte, e quem sabe inspirar os leitores a ter consciência das multicamadas e
dimensões com as quais vivemos, sabendo tirar o melhor proveito de cada uma delas.
Como artista, o filme Cores proporcionou-me o mergulho e a embriaguez em
uma realidade que se realiza de maneira quase analógica. Ao rever o longa, agora como
espectadora, afastei-me de minha própria vida, dando espaço para a visão crítica de como
as relações interpessoais se dão hoje em dia.
Nesta nova configuração, o ser humano tem a oportunidade de transitar e
estabelecer nexos relacionais, tanto com aquilo que é próximo, quanto com o remoto; é
possível sentir e experimentar sem as limitações de distância e de tempo que se vivia em
épocas anteriores.
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CINEMA EXPOSTO:
EXPERIÊNCIA
DE UMA
CURADORIA

Dr. Roberto Moreira da Cruz
Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP
Curador independente e produtor cultural

Nas duas últimas décadas o cinema tem estado cada vez mais presente nas
principais exposições internacionais de arte. Grandes museus e centros culturais realizam
frequentemente importantes exposições coletivas, tendo como tema central o cinema
e suas relações intrínsecas com a produção artística contemporânea. Muitas destas
obras trazem referências explícitas ao cinema, por meio de releituras ou da utilização de
trechos de filmes de outros cineastas. Outras elaboram narrativas audiovisuais baseadas
nos códigos da linguagem do cinema e apresentam estas imagens e sons em ambientes
específicos para projeções com uma ou mais telas. Algumas destacam o suporte técnico
de exibição das imagens (projetores, computadores etc). Outras exigem contemplação e
empenho por parte do espectador, não mais inerte em uma poltrona.
Em 2008 fui curador da exposição CINEMA SIM – NARRATIVAS E PROJEÇÕES,
realizada pelo Instituto Itaú Cultural, em São Paulo. A exposição procurou relacionar
conceitos e concepções sobre o cinema e como os artistas contemporâneos apresentam
em suas obras princípios criativos e estéticos que nos remetem aos da linguagem
cinematográfica e aos seus modos de expressão. Foram expostas 18 obras nos três andares
de exposição do Itaú Cultural, numa área de aproximadamente 1100 metros quadrados.
Os artistas participantes foram: Anthony McCall (UK), Eve Sussman (USA), Hiraki Sawa
(Japão), Julian Rosefeldt (Alemanha), Milton Marques (Brasil), Peter Fischer (Suíça), Rachel
Reupke (UK), Rosângela Rennó (Brasil), Rubén Ramos Balsa (Espanha), Thierry Kuntzel
(França) e Yong-seok Oh (Coreia do Sul).
Um dos desafios enfrentados na exposição era o da construção de um espaço
expositivo adequado para estes modos de exibição. As obras necessitavam de um ambiente
relativamente escuro e resguardado da interferência de reflexos ou focos inadequados de
luz. Estas obras eram tanto trabalhos exibidos em telas com projetores DLP (Digital Light
Processing), quanto objetos ou esculturas cinéticas que exibiam imagens em situações e
dimensões variadas – projeção em uma lâmpada, sobre a fumaça etc.
Considerando os aspectos técnicos de cada trabalho e analisando a organização
espacial do ambiente de exibição, partiu-se do pressuposto de que a arquitetura e
topografia de uma exposição diferem drasticamente do espaço da sala tradicional de
exibição de filmes. Na sala de cinema não há a possibilidade da circulação e da mobilidade
do espectador. Inerte na plateia, sua atenção é concentrada e a passividade exige um
estado contemplativo para as imagens projetadas em uma única tela. Em contraponto,
na sala de exposição o corpo e o olhar do espectador transitam livremente e ele participa
da exploração investigativa de descoberta das imagens e de como elas lhe são oferecidas,
permitindo escolhas que irão determinar experiências cognitivas distintas. As imagens
projetadas neste espaço fazem com que a atenção do espectador se desloque da
dimensão da tela bidimensional para o ambiente que a circunscreve e para os mecanismos
e dispositivos de projeção da imagem em movimento.
Um objetivo foi proposto ao se conceber o ambiente da exposição: o de que as
obras fossem vistas, na medida do possível, de vários pontos de observação. Para tanto, se
evitariam as salas fechadas, isoladas, e se criaria um ambiente em que as obras pudessem
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dialogar entre si e serem percebidas pela sua visualidade e sonoridade, se relacionando
umas com as outras. Dessa maneira, a visibilidade do conjunto das obras valorizava as
imagens projetadas e contribuía para a percepção de todo o conjunto exposto.
Outro aspecto preponderante era relativo ao da circulação do público pela
exposição. Devido à própria arquitetura dos andares onde a exposição foi montada, corriase o risco de que o espectador, ao circular de um andar para outro, perdesse a sensação
de imersão, prejudicando a percepção de estar em um ambiente cenográfico específico.
A interferência da luz natural, por exemplo, poderia se transformar em um fator de ruído.
Para evitar isso, os andares foram isolados de toda e qualquer interferência da luz natural.
Focos de luz de baixa intensidade ajudavam na ambientação do espaço, ao mesmo tempo
em que preservavam a penumbra necessária para a projeção das imagens. Em alguns casos
estes focos também iluminavam os objetos e as esculturas cinéticas, especificamente nas
obras de Peter Fischer, Rosângela Rennó, Rubén Ramos Balsa e Milton Marques.
As divisórias foram construídas, em sua grande maioria, sem quinas abruptas,
e as formas curvilíneas de suas paredes deram ao ambiente um aspecto contínuo e
amplo. Assim todo o espaço foi pensado como um único caminho, no qual o espectador
pudesse se sentir envolvido pela atmosfera audiovisual das obras e que sua atenção fosse
conduzida para os pontos luminosos das telas, para os focos de iluminação e para os
monitores de LCD de 12 polegadas que exibiam as legendas das obras e informações
sobre os artistas.
Neste ambiente de penumbra e sombra, a luz artificial era, portanto, o fio
condutor para que o visitante se localizasse no ambiente e observasse as obras.
Característica também observada, por exemplo, nas escadas de acesso aos andares
do espaço expositivo, cujos degraus eram iluminados indiretamente e as paredes,
pintadas em tons de grafite escuro. No intervalo das escadas, as paredes serviam como
telas circulares onde eram projetadas sequências animadas das fotografias de Edward
Muybridge. Estas projeções utilizavam a imagem em movimento como um elemento
cenográfico e decorativo, utilizando os espaços de circulação entre os andares como um
recurso a mais de informação audiovisual.
OBRA NUCLEAR
Em 2001 o Whitney Museum de Nova York organizou Into the Light – The
Projected Image in American Art, uma exposição retrospectiva que apresentava o trabalho
de artistas que utilizavam o cinema, o vídeo e a holografia no contexto da arte americana
de 1964 a 1977. No texto de apresentação da mostra, a curadora Chrissie Iles ressaltava a
importância das obras, por redimensionarem a linguagem das artes visuais, criando uma
nova linguagem de representação, através dos meios audiovisuais. A exposição remontou
com apuro técnico cine e vídeoinstalações que não eram exibidas com muita frequência,
algumas delas vistas exclusivamente na época de sua criação nos anos 1960 e 1970, como
foi o caso dos trabalhos de Paul Sharits e Robert Morris.
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Uma obra em particular merece destaque, não só por sua importância dentro
da historiografia do cinema expandido, como também por ter sido redescoberta em sua
apresentação na exposição Into the Light. O artista inglês Anthony McCall iniciou sua
produção nos primeiros anos de 1970, criando filme-instalações nas quais o projetor de 16
mm ficava aparente, como um objeto constitutivo da obra. A mecânica, o som do aparelho
e a luz projetada através da lente eram os elementos tangíveis à noção cinematográfica
habitual, mas, diferentemente do que ocorre na sala de cinema, o dispositivo está exposto
e integrado ao momento presente da exibição e a imagem que se vê ali apresenta uma
dimensão plástica e tridimensional. Esta série de trabalhos foi denominada por ele de
“solid light films”.
É desta época Line Describing a Cone (1973), cine-instalação remontada na
exposição Into the Light, na qual a luz do projetor cria no ambiente escuro do espaço
expositivo um volume luminoso tridimensional em forma de cone. Em uma tela frontal é
projetada a imagem de uma linha que desenha, em um movimento lento e contínuo de
aproximadamente 30 minutos, a forma de um círculo. No espaço do filme-instalação o
projetor está aparente, é um objeto constitutivo da obra. A mecânica, o som do aparelho
e a luz projetada são os elementos tangíveis à noção cinematográfica habitual, mas,
diferentemente do que ocorre na sala de cinema, o dispositivo está exposto e integrado ao
momento presente da exibição.
Nesta obra o que se configura como a imagem fílmica é, antes de tudo, a
forma imaterial do cone percebida no ambiente escuro da sala, em função da leve
atmosfera esfumaçada criada em seu interior, através de máquinas que produzem
neblina artificialmente. Este cone de luz flutua no espaço, como se fosse a extensão ou
o prolongamento da geometria plana da circunferência desenhada na tela frontal. Livre
para circular em volta ou no interior desta imagem tridimensional, o espectador se insere
fisicamente na representação projetada pela luz do projetor. Ressalta Kastner (2004): “Os
solid light films de Anthony Call “recalibrate the relationships between audience, space,
and ‘object,’ immersing the viewer in an activated matrix that foregrounds movement,
duration, and participation”.
Com o desenvolvimento da tecnologia e a excepcional melhoria da qualidade
da imagem dos projetores de vídeo, Anthony McCall, artista da geração do Structural
Film, passou a elaborar seus solid light films em suporte digital. Em sua obra You and I,
Horizontal III (2007), a luz de dois projetores de vídeo cria no ambiente escuro um volume
luminoso de forma abstrata, projetando em uma tela frontal a imagem de uma linha que
forma um desenho, num movimento lento e contínuo de aproximadamente 30 minutos.
Nesta obra o que se configura como a imagem fílmica é, antes de tudo, a forma imaterial
do “objeto” percebida na instalação, em função da leve atmosfera esfumaçada criada em
seu interior – mesmo recurso já utilizado em Line Describing a Cone. Esta forma de luz
flutua no espaço, como se fosse a extensão ou o prolongamento da geometria plana
do elemento bidimensional desenhado na tela frontal. Livre para circular em volta ou
no interior desta forma que flutua, o espectador se insere fisicamente na representação
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plasmada pela luz do projetor.
Esta foi a obra nuclear da exposição Cinema Sim – narrativas e projeções. Para
montá-la em uma sala de 100 metros quadrados com uma tela frontal de projeção de
10 metros de comprimento, foram utilizados dois projetores DLP Optoma 7200, um
computador Apple G5 e uma máquina de neblina. O ajuste do contraste (3000:1) da
imagem projetada e a perfeita calibragem da densidade da neblina no ambiente da
projeção geravam o efeito plástico que define e materializa o elemento visual das formas
tridimensionais. Transitando pelo espaço da instalação e interferindo no campo de luz,
o visitante experimenta os efeitos criados pelo seu próprio corpo sobre a imagem e as
ondas de luz e sombra.
A obra de McCall é uma síntese das múltiplas possibilidades que o cinema suscita
quando experimentado em sua materialidade e em suas propriedades cinéticas. Ela é
participativa; utiliza o dispositivo da projeção para gerar um efeito visual; a imagem em
movimento projetada não encerra em si um filme ou uma narrativa; e a obra desloca a
atenção do visitante para o espaço da projeção. 		
...
A curadoria, ao reunir no mesmo contexto da exposição obras com leituras
poéticas distintas sobre a imagem em movimento, solicitava ao espectador uma reflexão
sobre a dimensão cultural do cinema em suas formas expandidas. Propunha para este
visitante uma revisão de suas referências cinematográficas e um questionamento sobre
as maneiras como as imagens estão presentes no cotidiano da vida contemporânea.
Nesse sentido, o título Cinema sim afirmava de forma provocante a multiplicidade de
significados que o cinema adquire ao ser reinterpretado e reinventado pelos artistas
contemporâneos, propondo uma revisão conceitual que compreendesse o cinema em
sua abrangência formal, evocando sua história, sua diversidade estilística e suas maneiras
distintas de recepção.
Se o cinema foi a arte do século XX por conjugar linguagem, tecnologia e
produção coletiva, ele entra neste novo milênio com o desafio de consolidar a expansão
de seus modos de representação.
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Foto Christina Rufatto/Itaú Cultural.
Exposição Cinema Sim, no Itaú Cultural.
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FRAGMENTOS DE
UM DISCURSO
PÓS-HISTÓRICO
(SEGUNDO O
PENSAMENTO DE
VILÉM FLUSSER)

Dr. Fábio Fernandes
Professor permanente do TIDD (Programa de estudos pós-graduados,
mestrado e doutorado stricto sensu, em Tecnologias da Inteligência e
Design Digital) da PUC-SP

Em O Mundo Codificado, Vilém Flusser nos apresenta os exemplos das fábricas
de cerâmica e das oficinas de sapateiros do século XIV do norte da Itália como exemplos
do que os historiadores deveriam analisar para obter uma compreensão maior da vida,
pensamentos e atos respectivamente do homem neolítico e do homem do Renascimento.
Nas palavras de Flusser, “podem-se reconhecer os homens por suas fábricas”. O homo
sapiens é acima de tudo homo faber, o homem que fabrica.
Podemos extrapolar o pensamento de Flusser, portanto, e afirmar que as pedreiras
do Neolítico (anteriores às fábricas de cerâmica, mas elas próprias fábricas de pontas de
lanças, segundo estudos de paleontólogos) e as oficinas de sapateiro renascentistas são
reconhecidas em seus aspectos formais, ao passo que as fábricas de apps para tablets ou
smartphones hoje só podem ser reconhecidas pelo produto final.
Isso nos levará inexoravelmente à pergunta: seremos nós capazes de reconhecer
a fábrica do futuro?
Podemos ir mais além e nos propor a seguinte pergunta/provocação: existirá
uma fábrica do futuro? Ou todos nós seremos criadores de apps, simultaneamente
mestres e aprendizes de corporações de ofício de uma pessoa só, blocos-do-eu-sozinho
cuja produção e consumo cabem em si mesmas?
Portanto, ainda será necessário falarmos de fábrica no futuro quando as etapas
da fabricação segundo Flusser (apoderar-se de algo dado na natureza, convertê-lo em
algo manufaturado, dar-lhe uma aplicabilidade e utilizá-lo) puderem ser contidas em uma
única máquina do tamanho de um notebook, ou mesmo de um tablet, ou ainda de um
smartphone?
Quem reconhecerá essa microfábrica do futuro, essa nanofábrica, digamos, num
futuro ainda mais distante, a menos que tenha sua chave de acesso, seu código?
Um paleontólogo de hoje reconhece na forma do corte das lascas de pedra do
fundo de uma pedreira do interior do Reino Unido uma fábrica primordial de pontas de
lanças. Um historiador da Renascença reconhece numa forma de sapato ou num martelo
de formato mais tosco as ferramentas de um sapateiro do fim da Idade Média. Mas sem
a eletricidade e sem uma máquina de leitura compatível (ou um emulador), como um
etnógrafo/antropólogo/pesquisador das mídias do futuro distante lerá nossas máquinas?
O historiador do futuro terá diante de si o desafio de decifrar um duplo registro:
a máquina como objeto (hardware, algo que provavelmente será de fácil reconhecimento
em seus aspectos formais) e seu conteúdo (o software, algo que se aproximaria do póshistórico segundo a lógica flusseriana, por ter uma linguagem numérica, ou seja, o código
de programação, e a sua contrapartida visual, a transposição dos dados numéricos em
imagens, algo que prescinde do texto).
Não somos já nós os primeiros fabricantes do futuro, com todas as acepções que
esse termo carrega (trabalhadores em nossas próprias fábricas e também aqueles que
ajudam a fabricar um futuro através dos dispositivos sociotécnicos)? E não é isto bom e
liberador?
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RELAÇÕES PÚBLICAS
EM FORMA
E CONTEÚDO:
DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
PARA O
SÉCULO XXI

Dr. Luiz Alberto de Farias
Professor-doutor e coordenador do curso de Relações Públicas da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo,
professor titular da Cásper Líbero, editor da Revista Organicom

A polissemina do termo relações públicas remete a profissão, a profissional, a
conceito, enfim, a um campo de formação e de informação. Polissêmica e polifônica, as
relações públicas enunciam diversas vozes na contemporaneidade, tornando-se uma
verdadeira hub que conecta profissionais de diversas origens em torno do objetivo maior
que é a busca do equilíbrio entre objetivos e a opinião dos públicos.
Temas como regulamentação, formação profissional e revisão de parâmetros
acadêmicos têm banhado as agendas de entidades representativas e dos principais
nomes da área. Cercada pela questão da lei (5377, de 11/12/1967) que regulamenta o
exercício profissional, a expressão relações públicas foi invadida por termos outros como
comunicação empresarial, comunicação organizacional, comunicação institucional e
tantos outros, que de algum modo tinham mais que tudo o objetivo de transpor uma
barreira legal – que determina o exercício da profissão como exclusivo aos bacharéis em
relações públicas – em função de diversos movimentos de outras categorias profissionais
– e até da própria – que buscaram acomodar-se em um espaço de franco crescimento nos
anos 1990 e 2000: a comunicação nas organizações, espaço claro de exercício profissional
dos relações-públicas (cujo primeiro em nível superior foi criado em 1966).
Esse hibridismo que acabou por ocorrer deu a nossos dias o perfil do mercado que
encontramos. Um número muito significativo de agências e departamentos mesclados
com profissionais de diversas áreas – inclusive de formações distantes à comunicação
–, entidades representativas com claro fortalecimento, profissionalização das práticas
incluindo a melhoria dos modelos de avaliação e de mensuração de resultados.
Hoje a pauta pode ser representada por temas como a revisão na regulamentação
– entendida por entidades de mercado e de profissionais como inevitável – ainda que o
formato a ser proposto ainda não esteja definido, a melhoria das práticas de consumo
de produtos comunicacionais pela criação de modelos que atendam a uma melhor
organização do mercado (ofertante e consumidor) e pela plena profissionalização dos
players.
Dentro dos próximos anos os temas que há muito se mantêm em discussão, mas
ainda não tiveram conclusão, deverão ser colocados na mesa de negociação de forma
definitiva, tentando-se encontrar o termo que possa atender a tantas e tão diversas
demandas e interesses. Se os olhares não são os mesmos, deverão, sim, encontrar-se.
O crescimento da demanda pela comunicação desenvolvida por relações
públicas já é plena realidade e deve manter-se por muito tempo, pois há uma clara
demanda reprimida. A tendência da migração do trabalho das empresas para as agências,
terceirizando-se os serviços, que deu tom aos anos intermediários dessa evolução, sendo
sucedida pelo formato de emprego fora da CLT e no sistema pessoa jurídica, agora devem
passar pela estabilização diante desse amadurecimento, caminhando para métricas claras
e efetivas de oferta de serviços.
O mercado brasileiro, hoje em conexão com os mercados internacionais, já
deu mostras de estar em pé de igualdade em termos de processos e de práticas. Se a
publicidade brasileira já é muito conhecida por sua capacidade criativa, as nossas relações
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públicas também podem ser entendidas mais do que criativas, como sistêmicas, capazes
de atuar a partir da filosofia da chamada comunicação integrada, maximizando ações e
campanhas a partir de uma visão ampla e sem barreiras, com o conceito de comunicação
porosa, que dá margem a efeitos em cadeia – tanto para o bem quanto para o mal, é claro.
Já em primeiros passos, o século XXI nos apressa a entender que o relacionamento
gera mais lucros que a conquista permanente de clientes, consumidores, admiradores,
parceiros etc. A fidelidade é a palavra que dá o tom para que relações públicas ganhem
espaço na mesa de planejamento de toda e qualquer organização. Se o marketing fez
o mercado crescer, relações públicas permitem crescer os vínculos permanentes e de
valorização de significados, gerando valor e reputação a pessoas, empresas, produtos e
marcas.
Novos significados só serão entendidos a partir da conexão com valores bem
definidos, bem articulados e que façam sentido na teia de significação que consumidores
de produtos e de ideias busquem permanentemente. A teia se amplia e se reduz,
dinamicamente, com novos sistemas de informação, em que o usuário-mídia influencia e
gera atitude. Essa é a filosofia de relações públicas para um século que se descortina.
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A PERSISTÊNCIA
DO MODERNO:
AGAMBEN
E O NOSSO
SENTIDO DO
CONTEMPORÂNEO

Dr. Fernando Amed
Professor de Estética e Filosofia do Bacharelado em Artes Visuais
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Giorgio Agamben, filósofo italiano nascido em 1942, com larga experiência
docente em universidades europeias e norte-americanas, tem produzido com grande
efeito em nosso país. Isto pode ser constatado pela série de lançamentos editoriais de
suas obras o que pressupõe a circulação de suas ideias no rarefeito circuito intelectual
brasileiro. A lista é longa, mas podemos nos referir a O sacramento da linguagem
(2011), Infância e História (2005), todos publicados pela Editora da UFMG; O reino e a
glória (2011) lançado pela Boitempo, ou O que é o contemporâneo? E outros ensaios
(2010), editado aqui pela Argos, Editora da Universidade de Chapecó. Este sucesso
pode guardar proximidades com as expectativas que aqui nos deparamos com um
sentimento de crítica quando afinada a uma determinada corrente de pensadores. A
recepção de Agamben no Brasil delineia a manutenção de um perfil intelectual que
persiste em nosso país.
A ambiência platônica, aquela que nos faz crer que exista um modo mais correto
de se aproximar e experimentar a realidade antes envolta em sombras costuma despertar
a atração de grande parte da intelligentsia nacional. Entre nós, diferente do que vem a
ocorrer no interior da tradição anglo-americana de pensamento, a metafísica ainda oferece
perspectivas heurísticas. Experimenta-se, assim, a crença na viabilidade da condição de
homem crítico e ainda se credita a possibilidade de se tomar o mundo a partir de um
ponto de vista real e estável. Por aqui, o ceticismo pret-a-porter assegura a sensação de
que estamos defronte do pensamento em ação. Surpreendemo-nos com o fato de que
podemos estabelecer a crítica.
As opiniões de Agamben são tributárias da corrente rousseauneana o que pode
ser percebido pelas alusões que faz às perspectivas de vir a se deparar com um novo
tipo de homem, aquele que se indispõe contra as correntes políticas entendidas como
majoritárias, em especial na contemporaneidade aquelas remetidas ao capitalismo norteamericano. Em entrevista concedida à Unisinos ( dísponivel em: http://www.ihu.unisinos.
br/noticias/512966-giorgio-agamben, em 30/12/2012), por exemplo, o italiano teceu
críticas às posturas globais norte-americanas, apontou que não mais visitaria o país como
protesto às ações do governo de G.W. Bush e acrescentava que “a Europa poderia oferecer
a alternativa de uma cultura que continua sendo humana e vital, mesmo depois do fim da
história, porque é capaz de confrontar-se com a sua própria história na sua totalidade e
capaz de alcançar, a partir deste confronto, uma nova vida”.
Sua decisão de não entrada nos Estados Unidos o coloca numa posição atraente
para parte daqueles que se mobilizam pelos eventos midiáticos ou pela sensação moderna
de se postar de modo solene contra os mais fortes e poderosos. Já a Europa vista como
uma alternativa humana desconsidera os fatos atestados no século XX que dispõem esse
continente como uma encarnação aterrorizadora inclusive para aqueles já acostumados
às cogitações niilistas operadas no final do século XIX. Como não suspeitar da Europa
após toda sorte de morticínios operados em não mais que 40 anos? Isso para não recordar
que boa parte dos intelectuais europeus críticos ao nazismo encontrou suporte para a
continuidade de seus trabalhos exatamente nos Estados Unidos. Enfim, como poderiam
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continuar a produzir algo de razoavelmente autônomo na antiga União Soviética? Todos
esses aspectos são desconsiderados pelo pensador italiano.
A menção ao fim da história trai no autor sua filiação ao aparato hegeliano,
em especial o que supôs conceder permeabilidade à compreensão do que acontece
na história, situando então a articulação entre tempo cronológico e os acontecimentos.
Podemos contextualizar o que ocorreu no passado como meio de entendimento dos reais
significados do espírito de uma época, de tal forma que possamos até produzir vaticínios
acerca do futuro que nos espreita. Suas influências mais recentes encontram-se na releitura
de que fez de Nietzsche – de quem retira o conceito de extemporaneidade – de Walter
Benjamin – o sentimento acumulado de história como lastreado na experiência – e de
Michel Foucault – na reorientação e reinvenção dos conceitos sob a luz do procedimento
genealógico. A recuperação desse último já o habilita à aceitação de muitos daqueles que
ainda veem no filósofo francês a encarnação de uma espécie de último paladino da causa
pela justiça entre os povos.
Seu exercício de maior fôlego tem sido aquele que se remete ao conceito de
Homo Sacer (Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua, Belo Horizonte: Editora UFMG,
2010). Escolhido no contexto da antiga civilização romana, Agamben explora a figura do
homem sagrado – aqui, no sentido de remetido a uma condição – que era aquele que
poderia ser morto ou assassinado por outro em qualquer circunstância, mas nunca a partir
de regras ritualísticas. Ou seja, um indivíduo exilado de toda cogitação ou articulação
política. A partir dessa alusão tomada como metáfora, o filósofo pensa o cotidiano – a vida
nua, como diz – do homem contemporâneo, alijado também das perspectivas de atuação
como ser político e condicionado à vida comum como os escravos na caverna de Platão
que tomam as sombras como uma realidade e seu mundo como o único que existe.
Entre nós, o acolhimento de tal itinerário de pensamento é um aspecto significativo
e reincidente. Quando pensamos no mapa das ideias e nas perspectivas de expressão
intelectual realizadas no Brasil e na Europa, deparamos-nos com algumas semelhanças.
Em primeiro lugar, observamos uma ambiência que aproxima a intelectualidade italiana
às crenças próximas do que no passado nomeávamos como o pensamento de esquerda.
Em segundo lugar, percebemos também as lutas pela imposição de uma corrente de
afinidade filosófica sobre outras. Parece-nos que desde os finais da década de 60 e meados
da década de 70, a bússola do pensamento tem apontado para os Estados Unidos ou, na
Europa, para o Reino Unido. Diga-se que esse tipo de orientação se constituiu na distância
de uma abordagem metafísica nos moldes da reflexão que se iniciou com René Descartes
e que se pauta muito mais pela empiria, tributária de John Locke, David Hume ou Adam
Smith. Na atualidade, encontramos, para citar um simples caso, com Theodore Dalrymple,
herdeiro das cogitações céticas e ainda não traduzido para o português.
Talvez Agamben represente a tentativa de produção de uma reserva de
mercado intelectual multieuropeu, aí suas remissões a Benjamin, Foucault ou seu próprio
continente. Já em nosso caso, nota-se a permanência de uma filiação antiempírica bem
como a proximidade com todo tipo de desdobramentos das orientações hegelianas. Dito
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de outra forma, os pensadores nacionais parecem ainda se identificar com a imagem
do intelectual ungido – expressão do pensador afro-americano Thomas Sowell (Os
intelectuais e a sociedade, São Paulo: É Realizações, 2011, ) – que é aquele que parece
antecipar-se a todos os outros e intuir e perceber o que de fato ocorre. Valendo-se de
um “virtuosismo retórico”, tais intelectuais “colocam-se num patamar superior aos outros”.
Além disso, à moda dos antigos dreyfusards – Emile Zola, no início do século XX – esse
intelectual tem para si que ele possui uma missão que é a de recolocação das ideias no
lugar.
Se esses pensadores bem como o próprio Agamben tivessem lido com atenção
os escritos de Nietzsche, poderiam ter constatado muitas semelhanças para com as
considerações realizadas pelo filósofo em relação a Sócrates e Platão. Na visão do alemão,
esses filósofos afastaram-se da vida, criaram um novo mundo em aparente duplicidade
e o fizeram para que somente se tornasse necessária a remissão obrigatória às suas
considerações. Dito de outra forma, afastaram-se da vida nua para estabelecer outro
plano em que seus escritos fossem vistos como significativos e fundamentais.
A boa recepção das opiniões do filósofo italiano sinaliza que ainda nos pautamos
por uma nostalgia pelo futuro, a saber, a crença de que o ceticismo pode ser controlado e
dominado e de que algo ainda pode ser feito para que o homem seja libertado. As utopias
nos agradam e as contribuições de Agamben se ajustam a uma reflexão que toma as
ideias como metáforas para a vida comum e não o contrário. Afastamo-nos do cotidiano
e passamos a viver e crer então que nossas ideias correspondem aos fatos e finalmente
sentimo-nos mais seguros quando nos encontramos em meio aos pensadores que vêm a
justificar nossas aspirações, desejos ou preconceitos mais arraigados.
A persistência da recuperação de filósofos como esses demarca a presença em
nosso país da resistência em se abandonar as certezas oferecidas pela modernidade e a
dificuldade de enfrentarmos os dilemas interpostos pela contemporaneidade, em especial,
o da corrosão dos ideais tão caros aos humanistas oriundos das correntes de inspiração
francesa. Enfim, a comunidade intelectual brasileira ainda clama por quem quer que ainda
possa oferecer certezas em meio ao cenário de ampla destruição e devastação.

Texto enviado em maio de 2013
Aceito em junho de 2013
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TELEVISÃO
BRASILEIRA:
PARADIGMAS E
PERSPECTIVAS, COM
ESTHER HAMBURGER

No dia 07 de junho, a jornalista Daniela Paiva entrevistou a professora Esther
Hamburger, Chefe do Departamento de Cinema, Radio e Televisão da ECA-USP,
especialista no formato novela, ex-orientanda de Ruth Cardoso. É atualmente Diretora
do CINUSP "Paulo Emílio", professora Livre Docente da Universidade de São Paulo, PhD
em Antropologia pela Universidade de Chicago. No encontro, Esther falou sobre temas
instigantes tanto de sua pesquisa acadêmica como episódios curiosos da televisão
brasileira e da trajetória da telenovela no Brasil além de temas polêmicos como TV pública
no Brasil, audiência, entre outros.
Daniela Paiva – Vamos dividir a entrevista em três partes: novelas, historiografia da TV e
temas da contemporaneidade relacionados à mídia. Com relação à telenovela, como esse
formato vai se desenvolver de agora em diante? Quais seriam suas apostas?
Esther Hamburger – A novela é um folhetim eletrônico, a origem dela está lá nos idos
do século XIX, no folhetim literário e o que define o folhetim é o fato de ele ser escrito
ao mesmo tempo em que está sendo lido, ouvido no rádio ou visto na televisão, ou seja,
chega receptor quando está sendo formulado. Marlyse Meyer, professora de literatura da
UNICAMP, já falecida, escreveu um livro que se chama Folhetim, em que ela trabalha com
essa definição desde o folhetim do séc. XIX. E é muito interessante para se pensar a novela
porque todo mundo concorda que essa característica é própria da novela, mas que ela
nem sempre ocupa o lugar que poderia ocupar na crítica ou nos estudos de novela e de
televisão. Esse é um elemento do gênero que é determinante e levá-lo em conta implica
em incluir um elemento de realização na definição do gênero. Quer dizer, o gênero aí
não seria definido, simplesmente, a partir de convenções textuais ou audiovisuais, mas
também a partir das convenções envolvidas no próprio fazer o gênero. No caso da novela,
esse elemento é muito importante e talvez seja um diferenciador da novela brasileira e
responsável pelo peso que a novela tem na história do Brasil e na cultura brasileira, pois o
fato de ele existir faz com que a novela possa ser encarada como uma torcida. Existe uma
relação entre leitores, espectadores, ouvintes e o folhetim.
Daniela Paiva – Que compõem uma obra aberta...

PhD. Esther Hambuger
Chefe do Departamento de Cinema, Radio e Televisão da ECA-USP,
especialista no formato novela, ex-orientanda de Ruth Cardoso.
É atualmente Diretora do CINUSP “Paulo Emílio”, professora Livre
Docente da Universidade de São Paulo
por Daniela Paiva

Esther Hamburger – Exatamente. Nos termos do Umberto Eco, uma obra aberta, mas
que não quer dizer dialógica, não pode ser confundida com dialógico, não é para dizer
que é uma coisa mais democrática porque é aberta, não é nesse sentido. É no sentido de
que esse modo de fazer envolve várias interações que vão definindo alguns rumos das
histórias, dos personagens, e o autor, que no caso da novela em geral é o roteirista, no
melhor estilo do cinema da época dos estúdios de Hollywood, onde o roteirista também
era muito importante. Ele, de alguma forma, funciona como catalisador de tensões, de
pressões e processa as mais diversas pressões desde a censura na época da ditadura
militar até os movimentos sociais no Brasil mais contemporâneo como o movimento
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dos sem-terra, para falar do Rei do Gado, o movimento negro para falar daquele evento
durante uma novela chamada Pátria Minha, que deu uma grande repercussão com um
personagem que era um empresário.
Daniela Paiva – Se for pensar agora tem um deputado Feliciano na novela Dona Xepa.
Esther Hamburger – Pois é, sempre tem. É exatamente isso, a novela capta uma coisa
que está no ar e devolve e ao fazer esse captar e devolver ela às vezes gera repercussão,
mais ou menos. Então, esse elemento do ser feito ao mesmo tempo em que vai ao ar é um
elemento do processo de fazer, da produção mesmo, que é determinante nesse gênero.
Daniela Paiva – Mas existe uma coisa de declínio nesse formato que você consegue
perceber? As quedas nos índices de audiência e até mesmo a rivalidade entre novelas de
diferentes emissoras seriam um sinal disso?
Esther Hamburger – A telenovela no Brasil começou quase junto com a televisão, no ano
seguinte. A televisão foi em 50 e a novela em 51. É bem logo em seguida, mas a novela era
muito lateral na televisão, não era o programa mais importante, não era o programa mais
nobre, não atraía os melhores talentos, os talentos mais disputados, nem as audiências.
Os programas mais valorizados nos anos 50 eram os teleteatros. A novela mais tarde
virou uma coisa mais forte que a gente acha que sempre foi assim, sempre existiu, mas
não é verdade. Em 1970, com Irmãos Coragem, que a novela atinge uma posição estável
de programa mais assistido. Antes houve novelas mais assistidas, mas era uma coisa de
passar uma novela que fazia sucesso, daí vinha outra, diminuía, tinha um teleteatro que
aparecia lá como programa mais assistido, enfim, se você olhar as listas de IBOPE você
vai ver que não eram necessariamente novelas os programas de maior audiência antes
de 1970. Então, é na década de 60, para culminar em 70, que a novela vai crescendo. E
ela vai crescendo primeiro com a introdução da novela diária que foi feita pela Excelsior,
que era uma emissora que teve uma vida curta, mas que teve essa importância. Ela
estabeleceu várias coisas que depois permaneceram e uma delas foi a novela diária. Isso
significou a novela ocupar um espaço maior do que ela vinha ocupando, deu ao gênero
também mais força em termos de audiência. E logo depois que vem a novela o Direito de
Nascer, que é um original cubano que já tinha sido adaptado para o rádio e que para a
televisão teve também um papel muito importante, na Tupi. Foi a primeira manifestação
mais de massa em torno da novela, o último capítulo teve comemorações no estádio do
Maracanã, no Pacaembu, com a presença dos atores e aí já se viu que tinha um potencial
de torcida, e de fã muito grande. Em 1965, quando a Globo é inaugurada, ela cria um
departamento de teledramaturgia que não existia antes nas emissoras porque as novelas,
às vezes, eram produzidas dentro das emissoras, às vezes, eram produzidas pelas agências
de publicidade, então, não estava ainda estabelecida a rotina de produção. A Globo
sistematiza isso e formaliza essa relação da emissora com a produção também do que
vai ao ar, o que também é uma característica do sistema do cinema industrial americano,
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em que o estúdio produzia o filme e depois também exibia o filme em sua própria cadeia
de cinemas, porque a emissora concentra também a produção e a difusão. Então esse
primeiro departamento de teledramaturgia veio com a Glória Magadan para dirigir,
como especialista, uma produtora, vamos dizer assim, que veio de Cuba. Cuba tinha uma
indústria de rádio e TV muito desenvolvida já antes da revolução, e ela era uma exilada
cubana, da Revolução Cubana, e assumiu a direção desse departamento. Na época dela
as novelas foram...
Daniela Paiva – Para um horário nobre?
Esther Hamburger – É, e viraram uma programação bastante estável, permanente, e ela
tinha uma ideia clara de que as novelas, para usar os termos de Nelson Rodrigues, eram
“fantasia”. Eram novelas que se passavam em lugares distantes e em épocas distantes,
então a linguagem não era coloquial, era uma linguagem postada, de época, com roupas,
figurino, locações, cenários caracterizados. A Rosa Rebelde e Sangue e Areia eram coisas
assim, caravelas, touradas, os nomes desses personagens tinham a ver com esses lugares
e com essas épocas. E aí, em 1968 a Tupi introduz com Beto Rockfeller uma modificação
que foi muito importante, que foi trazer para o contemporâneo e filmar fora do estúdio
na locação da cidade. Isso é um marco bastante importante que a Globo incorporou, em
1969, quando a Glória Magadan saiu e o Daniel Filho assumiu trazendo as tramas para o
contemporâneo com o tipo Véu de Noiva, que acho que foi a primeira e fazia referência a
eventos que eram relevantes para o país como a corrida de Fórmula 1. Essa novela, Véu de
Noiva, tinha um personagem que era um corredor de Fórmula 1. Na época, a Fórmula 1 era
um esporte no qual o Brasil estava se consagrando com Emerson Fittipaldi. Então começa
a novela a mobilizar elementos que se referem à nação brasileira. Não só a eventos que
estão acontecendo como a eventos que dizem respeito ao Brasil. Irmãos Coragem estreou
logo depois de o Brasil ganhar o tricampeonato mundial de futebol, Taça Jules Rimet,
acho que assim se chamava, e tem um personagem que é jogador de futebol que tem
uma sequência no estádio do Maracanã. São coisas que dizem respeito diretamente ao
Brasil, é o Brasil que está em jogo e a novela está falando para o Brasil. Aí a novela começa
a adquirir um papel que não foi planejado, que não foi previsto. Estou falando de 1970,
plena ditadura militar. O regime militar reconhecia a televisão como um instrumento
importante. Tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista da doutrina
deles de segurança nacional. E por isso eles estimularam muito, eles desenvolveram a
infraestrutura que a televisão precisava para chegar ao território brasileiro inteiro porque
até então a televisão era muito restrita às principais cidades, onde alcançava um raio muito
limitado geograficamente. Onde não só havia poucos aparelhos de televisão e a televisão
não era acessível a maior parte da população. Então os militares foram muito importantes
na consolidação de uma infraestrutura tecnológica que permitiu a transmissão em rede.
Em 69 o Jornal Nacional foi o primeiro programa a ser transmitido em rede.
A televisão que se consolida nos anos 70 como uma indústria que é lucrativa, que se
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mantém e se reproduz, cresce. Ela se consolida muito com essa marca de um meio que
atinge as mais diversas regiões do país e as mais diversas classes sociais.
Daniela Paiva – Dentro dessa perspectiva você acredita que havia alguma veiculação
de mensagens que eram passadas com o intuito de pautar determinado tema naquele
produto?
Esther Hamburger – Havia muita censura no jornal, havia muita censura na novela
também, tanto que há muitos autores que descrevem detalhadamente as negociações
para liberar um capítulo, liberar outro, liberar uma novela, enfim. Então havia censura,
mas não sei se havia uma pauta na novela como ocorria no Jornal Nacional. A novela
era um espaço menosprezado, porque ele é seriado, ele é feito para a mulher. Novela é
romântica. Existe um senso comum de que novela é programa de mulher. Era um espaço
tão desprezado que havia mais possibilidades justamente de se fazer coisas diferentes,
por mais estrambóticas que sejam. Atualmente, uma novela consegue ainda galvanizar
um país como Avenida Brasil conseguiu ano passado. Mas aí você vê uma que consegue,
mas a seguinte não e mesmo quando ela consegue não são as porcentagens que existiam
anteriormente, embora hoje haja um número muito maior de aparelhos de televisão e
uma cobertura nacional de 99%. Então, mesmo que seja uma porcentagem menor em
termos numéricos continua sendo muito significativa, não deixou de ser um fenômeno
de comunicação televisiva. Mantém, mas é diferente.
Daniela Paiva – Como sua experiência, principalmente a do CEBRAP, sensibiliza seu
olhar para a questão da TV e a abrangência que esse veículo tem? E que interfaces você
privilegia nesse olhar? E, se no decorrer desse tempo em que você acompanha isso tudo
há um sentimento de pessimismo com relação a esse veículo?
Esther Hamburger – Hoje a gente está vendo os primeiros resultados da legislação que
obriga os canais a cabo a terem uma porcentagem de programação nacional e ao mesmo
tempo criam mecanismos de isenção fiscal também para TV. Então tem uma quantidade
de séries sendo produzida, muito grande, não é? E uma novidade enorme que muitas
delas são feitas por produtoras independentes separadas das emissoras. Então isso tudo
é muito novo ainda, mas isso faz com que haja uma diversidade grande de dramaturgia
indo ao ar. Eu vi semana passada A menina sem qualidades, dirigida pelo Felipe Hirsch,
que está passando na MTV, que é muito interessante. Então tem coisas novas aparecendo,
mas essas coisas estão na TV a cabo e a TV aberta ficou um pouco terra de ninguém. E a
sociedade brasileira é sempre muito perversa, a segmentação social acaba repercutindo
na televisão das maneiras mais...
Daniela Paiva – Recentemente o Vale Cultura em sua possibilidade de poder ser usado
para assinatura de TV a cabo foi derrubada, como se fosse beneficiar os detentores dessas
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TVs e como você vê esta questão?
Esther Hamburger – Eu acho o fim da picada porque essa segregação televisiva entre a
TV a cabo, quer dizer o fato da TV a cabo durante muito tempo ter ficado com o número
de assinantes minúsculo e isso significou uma queda de interesse na TV aberta enorme,
porque o programador, que é quem define a programação de televisão, quer gastar o
menos possível na produção, e tem um preconceito enorme com o público; então, se o
público é classificado como classe C, ele é tido como pouco culto, pouco exigente, ele
gosta de sensacionalismo, tem uma série de estereótipos que se associam a esse público.
Daniela Hamburger – Você é contra a proibição do Vale Cultura para esse fim: assinatura
da TV a Cabo?
Esther Hamburger – Eu acho o fim da picada pois todo mundo tem que ter acesso a TV
a cabo.
Daniela Paiva – Como está sendo retratada a classe C hoje na TV, essa população pobre?
Existiu alguma forma de inclusão social desse público? Ou eles entraram pela porta dos
fundos de alguma forma?
Esther Hamburger – Eles entraram de uma forma muito perversa. Ccomo eu estava
dizendo, antes nos anos 70 e 80 todo mundo assistia televisão, assistiam no televizinho
ou numa praça central da cidade no interior, enfim, mesmo quem não tinha televisão
tinha formas de ver, mas os segmentos que então eram classificados como D e E havia
uma omissão em relação a eles. Como se eles não existissem. Só que eles estavam
assistindo aquela mesma programação e estavam entendendo perfeitamente. Então,
antes de se formar um cidadão se formou, de um lado, um consumidor exigentíssimo e
esse consumidor sempre acompanhou o mesmo tipo de programa com o mesmo tipo de
complexidade e de desafio que o consumidor classificado como A. No entanto, quando
a gente tem essa diversificação que a gente viu e supostamente uma democratização
você segmenta e depois você passa então a destinar ao público que tem menos poder
aquisitivo um tipo de programação menos desafiante, isso eu acho muito perverso.
Do ponto de vista do consumo é muito perverso. Se a gente for falar em problema de
saúde pública isso ainda é mais acentuado. É toda uma pedagogia do consumo que se
desenvolve há 50 anos e para você mudar essa lógica espero que não precise de mais
50 anos. Você precisa de uma programação alternativa que desafie as pessoas de outras
maneiras porque o consumo apareceu como via de inclusão como se você usando um
tênis parecido ou uma calça jeans, você pudesse se confundir, você pudesse se sentir mais
plenamente incluído. E isso é perverso porque você pode estar num bairro mais pobre
e não perceber pelo figurino que você poderia estar num Shopping Center, que você
estaria parecido, mas isso não significa dizer que as pessoas consigam escrever ou que
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elas tenham os mesmos instrumentos e o mesmo repertório que outras têm. O desafio é o
desenvolvimento intelectual, crítico, de repertório, de formação. Esse é o desafio do Brasil.
Daniela Paiva – Falando um pouco de novela, e isso me remeteu a Semana de Arte
Moderna (1922), onde nós importamos um formato, o soap ópera, dentro do padrão
clichê que se implementa aqui e depois da globalização o Brasil começa a exportar seu
próprio formato de uma maneira mais abrangente. Como foi essa mudança?

Esther Hamburger – Há um pouco, acho que há um temor com direitos autorais. A Globo
é a emissora que mais organizada está em termos de centro de documentação acessível a
pesquisadores, responde, empresta coisas, e tal, mas ainda são coisas limitadas, mas pelo
menos tem um sistema. As outras emissoras nem isso.
Daniela Paiva – E o acervo da TV Tupi está sendo digitalizado?

Esther Hamburger – É uma coisa interessantíssima. A indústria brasileira de televisão é
um “case” internacional. E durante muito tempo inspirou muita bibliografia, existe uma
bibliografia considerável dos anos 80 e 90, no começo dos anos 90, sobre a especificidade
da novela brasileira, da TV brasileira, porque ela enfim foi um fenômeno tanto do ponto
de vista interno quando a novela atinge um público tão diversificado, não é? O que não
era comum fora do Brasil, quanto do ponto de vista externo porque exportou para países
os mais diferentes.

Esther Hamburger – Esse é um projeto, financiado pela FAPESP, que está em fase final
de digitalização das primeiras 100 horas, tem muito trabalho pela frente ainda, mas é um
projeto interessante porque ele vai revelar um pouco desse potencial. É uma memória
que existe, uma memória coletiva que existe em estado latente, se você for ao You Tube
você vai achar um monte de coisas que as pessoas em casa guardaram e disponibilizam.
Enfim, é muito interessante pensar o You Tube como essa memória coletiva, então é só
uma questão de fazer um You Tube com um pouco mais de qualidade técnica.

Daniela Paiva – O caso mais emblemático seria Escrava Isaura?

Daniela Paiva – Como você vê agora esse case de sucesso a “ Porta dos Fundos” que,
desvinculado de TV, ganha prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte)? Com
a pegada de humor e outros subtemas, mas é um case, não é?

Esther Hamburger – É, mas eu acho que Gabriela também seria um caso muito
importante, mas o relevante é que durante muitos anos muitas novelas foram exportadas.
Escrava Isaura é um marco, porque inclusive na China, na Rússia, todo mundo lembra, mas
é um fenômeno amplo, bem mais amplo do que isso. E o que nos anos 90 seria muito
difícil de imaginar é que hoje o Brasil já não ocupa esse espaço, não é? O Brasil hoje ainda
exporta novela, mas os países começaram a fazer suas próprias novelas.
Daniela Paiva – Então o Brasil foi uma escola de certa forma?
Esther Hamburger – De certa forma foi. Em Portugal certamente foi e em outros lugares
também e a televisão brasileira perdeu um pouco da sua marca. Tem um desafio aí a ser
recuperado porque certamente a gente tem o know-how, uma capacidade de expressão
audiovisual bastante forte e talvez mais forte do que a gente está sendo capaz de
exteriorizar hoje, de expressar hoje.

Esther Hamburger – Sim, é interessante como essa diversificação vai criando fatos
inusitados. Por isso que seria bobagem querer prever o que vai acontecer. O interessante
são justamente as surpresas que aparecem.
Daniela Paiva – Existe uma crise detectada das TVs Públicas no Brasil? A pergunta é a
TV Brasil cumpriu, cumpre seu papel? Houve uma discussão inicial de que ela seria
instrumentalizada pelo partido que ocupa o poder e a criou.
Esther Hamburger – Ela ainda não chegou nesse ponto, ela é muito pouco vista, o que é
normal. Uma emissora de televisão demora muito tempo para se estabelecer, depende de
hábito, depende de conseguir encontrar uma relação com algum segmento do público. É
um processo lento mesmo, que tem que ter muita paciência.
Daniela Paiva – Mas ela é “OK” para você no sentido de conteúdo?

Daniela Paiva – Quais seriam os gargalos que a pesquisa em TV enfrenta hoje no Brasil?
Como está a questão da dificuldade de ter acesso aos acervos, como fica a questão da
memória, como fica?
Esther Hamburger – A memória é uma questão muito grave. Seria um desejo nacional
que a gente tivesse um acesso mais fácil a programações.

Daniela Paiva – A TV Cultura passou por um processo crítico de reformulação. Hoje em
sua grade existe a TV Folha, que é a utilização de um espaço por um jornal, você assiste?

Daniela Paiva – É um entrave na questão de direitos autorais, qual é o gargalo?
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Esther Hamburger – Eu não estou nessa função de fiscalização. Não tem sido essa a
tônica senão teria uma discussão em cima disso. O problema tem sido falta de audiência
e esse é um problema que demanda tempo, demanda um acerto de programação, tempo
e hábito do telespectador.
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Teria alguma colocação para fazer?
Esther Hamburger – Foi oferecido esse espaço para outros jornais também que não
aceitaram, então ficou um jornal só, o que ficou esquisito. Não acho que seja a solução
para a TV pública ter esse tipo de procedimento. Mas também não é uma coisa que eu
ache que é o sinal do final dos tempos, entendeu? A TV pública e a TV Cultura já teve um
papel muito importante, de oxigenar a televisão como um todo brasileira, e acho que ela
precisaria recuperar esse papel. Nesse panorama todo que a gente estava falando tem
inúmeros buracos: a programação infantil, documentários, tem inúmeros buracos que a
TV pública não está dando conta de oferecer como alternativa. A TV pública pode almejar
lançar talentos, lançar formatos e mesmo que ela não vá competir com a audiência da
TV privada ela pode contribuir para oxigenar, para lançar coisas novas que possam ser
incorporadas.

se restringe o oligopólio, faz com que a questão regional seja esclarecida. Explicou que na
Europa a questão relativa a conteúdo também é analisada.
Esther Hamburger – É o capitalismo selvagem.
Daniela Paiva – O que se tem aqui de dispositivo regulado é a porcentagem de capital
estrangeiro em 30% e isso ocorreu em 2002, além disso a questão do oligopólio está
desregulada.
Esther Hamburger – O Truste, não só isso, está tudo desregulado, olha o uso que você faz
da concessão pública. Essa questão toda é confundida com dirigismo, com censura, mas
isso é uma confusão porque eu acho que faria bem para as emissoras. Primeiro, nessa briga
com a telefonia faria bem, segundo, faria bem para as emissoras que realmente realizam
um papel de emissora que se sustenta a partir dos próprios recursos que elas obtêm.

Daniela Paiva – Um fenômeno recente é a audiência na transmissão ao vivo da TV Justiça,
TV Senado e TV Câmara. Com a cobertura recente do julgamento do Mensalão, que foi
visto por muitas pessoas e que criou um frisson na sociedade brasileira acompanhando
tudo aquilo em tempo real, como você vê essa abertura democrática?

Daniela Paiva – Pensar na Record que tem espaços utilizados pra parte religiosa e
confessional. Fica difícil essa competição.

Esther Hamburger – Acho muito interessante essa possibilidade de ver, porque o
judiciário sempre foi um organismo, uma caixa-preta, famoso por demorar muito, por não
resolver nada. Então, tem uma importância simbólica muito forte o fato de você poder ver
sem edição, entendeu? Por causa daquela discussão toda do debate do Lula e do Collor
que fala da forma como ele foi editado e agora você pode acompanhar sem edição. E isso
é eu acho que é muito interessante.
(OBS: A discussão sobre a edição do debate Lula X Collor foi retratada pelo Documentário
da BBC “Muito além do Cidadão Kane”).

Daniela Paiva – Com relação às redes sociais e o impacto disso tudo na programação. Uma
coisa que se fala muito hoje é a questão da autorreferência na própria grade. Por exemplo, o
programa da Ana Maria Braga traz os atores da Novela das Oito, que vão falar no Encontros
da Fátima Bernardes e isso ecoa no Vídeo Show. Eles estão se citando o tempo todo...
Esther Hamburger – Mas sempre foi assim.

Daniela Paiva – Vou pegar um pouco a entrevista do Franklin Martins no Observatório de
Imprensa, ocorrida no fim de maio, e ele coloca a questão do marco regulatório e o fato
dessa questão estar sendo pautada pelos veículos de uma maneira transversal como uma
volta à censura, um debate com relação à liberdade de expressão, quando ele diz que o
governo põe na pauta é a questão da regulamentação mesmo, como você vê?

Esther Hamburger – Exatamente. Então eu acho que seria bem-vinda à discussão.

Daniela Paiva – Mas isso não cria uma ficção dentro do real?
Esther Hamburger – Mas isso eu acho que o espectador detecta imediatamente, não
é muito criativo, não é muito original, mas são mecanismos que estão explícitos. O
espectador percebe.

Esther Hamburger – A gente não tem regulamentação, embora seja uma coisa muito
perversa porque já há uns dez anos, ou quinze, ou vinte que as empresas de telefonia e
as emissoras estão em conflito com essas mudanças todas. Existe uma demanda deles
mesmo por mais regulação. A hora é perfeita para um poder público se impor e ocupar o
espaço que se espera dele, onde os próprios agentes sentem necessidade.
Daniela Paiva – O Alberto Dines cita que desde 37 nos EUA essa questão foi ordenada, lá
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{ABSTRACT}

The insights developed by Marshall McLuhan that might be of use
to design and architecture communities are gathered in this presentation.
They include his notion of visual and acoustic space, hot and cool media,
the Global Village, the reversal of cause and effect, the role of the artist in
society and the do-it yourself (DIY) culture. We discuss here on how the
multi-sensorial of acoustic space leads to multi-sensorial architecture and
design. We exploit McLuhan’s understanding on the role the artist plays
in society to make concrete suggestions for the engagement of designers
and architects.
{KEY WORDS}
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{RESUMO}

Dr. Robert K. Logan
Professor Emeritus 2005, Department of Physics, University of Toronto

Os insights que Marshall McLuhan desenvolveu que poderiam ser
úteis para as comunidades da arquitetura e design estão reunidos nessa
apresentação. Esses abrangem a sua noção de espaço visual e acústico,
os meios quentes e frios, a Global Village, inversão da causa e efeito, o
papel do artista na sociedade e a cultura do faça-o-você-mesmo [DIYDo it yourself ]. Aqui discutimos como a multi-sensorialidade do espaço
acústico conduz ao design e arquitetura multi-sensorial. Exploramos o
entendimento de McLuhan sobre o papel que o artista desempenha na
sociedade em fazer sugestões concretas paro engajamento de designers e
arquitetos.
{PALAVRAS-CHAVE}
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In planning the effects one’s design to is to have for its users McLuhan provides
another key piece of advice, namely that all our technologies including our living and
working spaces are extensions of our bodies. "All media are extensions of some human
faculty- psychic or physical (McLuhan & Fiore 1967, 26).” When McLuhan uses the term
media in this context he is also referring to all forms of technology and tools and
hence dwellings and buildings. McLuhan uses the terms media, technology and tools
interchangeably. For him a medium is any extension of ourselves that intermediates our
interaction with our environment. A car, a house and clothing are all tools or technologies
but they are also media. Therefore our homes, our offices, our work spaces should all be
considered extensions of our bodies and therefore be designed ergonomically to enhance
the functions we need to perform within or working and living environments.
The architect or designer should therefore realize they are designing a service and not a
product. McLuhan was the first to point out that in the electric information age products
become services. “All the industries of our time are service industries.” “This is where we
are heading under electronic information conditions. Products increasingly are becoming
services (McLuhan, McLuhan and Staines 2003, 99).”
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In addition to the designer and the architect providing a service there is the
danger of providing too much service. We need to realize as McLuhan pointed out
long ago we live in a DIY (do it yourself ) culture. So the designer or the architect must
leave some room for input from the user as the gap between consumer and producer is
rapidly closing in this our digital age, something that McLuhan identified long ago. “As
technology advances, it reverses the characteristics of every situation again and again.
The age of automation is going to be the age of 'do it yourself'.” The architect or designer
should allow for the participation of the client not only in designing the living space but
also so that once the professionals are totally finished with their work, there is room for
the client to add their personal touches in the spirit of DIY. This is to create the living
or working space as a cool medium not quite complete that the client or user can fill
in and participate in the construction of their living or working space. A hot medium is
one that extends one single sense in ‘high definition’. “High definition is the state of being
well filled with data…. Hot media are, therefore, low in participation, and cool media are
high in participation or completion by the audience (McLuhan 1964, 36).” The space that
is designed for the client should not be over designed but designed so that the interior
space can be flexibly re-arranged to suit the moment.
One of McLuhan’s key ideas is that in the transition from the mechanical era of print
and mass production industry to the era of electric and digital media and customization
we also move from visual space back to the acoustic space that characterized oral
culture before the advent of writing and now characterize our times. The media of our
communication affect our senses and sensibilities. “Any technological innovation in any
culture whatever at once changes all sensory ratios. New technology inevitably creates
new environments that act incessantly on the sensorium (McLuhan and Fiore 1967, 136)”
The static rectangular enclosed shapes of visual space give way to the dynamic open
contours of acoustic space.
The acoustic world, which is the world of electric simultaneity, has no continuity,
no homogeneity, no connections, and no stasis. Everything is changing (McLuhan 2003,
226).
Psychologists tell us that acoustic space is spherical because we hear
simultaneously from all directions. It has no lines of direction. It contains nothing; it’s a
physical entity defined by these dynamic forces (McLuhan 1969, 112).
Visual space on the other hand is lineqar, sequential, static, uniform, continuous
and connected.
The visual sense, alone of our senses, creates the forms of space and time that
are uniform, continuous and connected. Euclidean space is the prerogative of visual and
literate man. With the advent of electric circuitry and the instant movement of information,
Euclidean space recedes and the non-Euclidean geometries emerge. (McLuhan 1966)
Visual space is the space of detachment. Audile-tactile space is the space of
involvement.
Men live in round houses until they become sedentary and specialized in their
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Marshall McLuhan had insights for all professions but one of the areas of particular
interest for him was the work of the artists, a category, which also embraces architects and
designers. He used an extremely open definition of an artist, namely he suggested that
the artist is a person who is expert in the training of perception. He also identified the
artist as the person “in any field, scientific or humanistic, who grasps the implications of
his actions and of new knowledge in his own time. He is the man of integral awareness
(McLuhan 1964, 71).” This definition therefore should include the readers of this journal.
Perhaps even more appropriate for those in the field of architecture and design is this
quote also from Understanding Media, “The artist leaves the ivory tower for the control
tower, and abandons the shaping of art in order to program the environment itself as a
work of art (McLuhan 1964, 70).”
Let us see what guidance McLuhan has for the artist who wants to leave the ivory
tower to sit in the control tower. The first hint comes from McLuhan idea of the reversal
of cause and effect. “Effects are perceived, whereas causes are conceived. Effects always
precede causes in the actual developmental order (McLuhan and Caston 2003, 303).”
McLuhan (1964, 68) also saw the creative process of both the inventor and the
artist as working backwards from the effect they wanted to create to the causes that
would lead to the desired effect.
In the arts this meant starting with the effect and then inventing a poem, painting,
or building that would have just that effect and no other. (McLuhan 1964, 68).
This was the technique he used himself in his scholarship, “I begin with effects
and work round to the causes, whereas the conventional pattern is to start with a
somewhat arbitrary selection of ‘causes’ and then try to match these with some of the
effects. (Molinaro, McLuhan & Toye 1987, 478)”.
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no privacy in a village whether the traditional kind of oral culture or today’s global variety.
Our designs are beginning to reflect that with the return of common areas where neighbors
can socialize and be able to look after each other. Some of today’s well designed condo
communities operate as mini-villages. People are returning to the centre of our towns and
revitalizing neighborhoods with a greater sense of community. Neighborhoods in Toronto
call themselves villages as my googling Toronto village revealed: Forest Hill Village, Church
Wellesley Village aka Gay Village, Liberty Village, Mirvish Village, Seaton Village, Victoria
Village, Mount Pleasant Village, Bloordale Village, Bayview Village, Bloor West Village, High
Park Village, Baldwin Village, Davisville Village, Village by the Grange, and the there are
the ethnic villages of Toronto: Little Portugal, Little Italy, Corso Italia, Little India, multiple
China Towns, Korea Town, and India Town. This list is by no means complete so apologies
if your village was not mentioned.
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work organization. Anthropologists have often noted this change from round to square
without knowing its cause. The media analyst can help the anthropologist in this matter,
although the explanation will not be obvious to people of visual culture… A tent or a
wigwam is not an enclosed or visual space. Neither is a cave nor a hole in the ground.
These kinds of space -- the tent, the wigwam, the igloo, the cave -- are not "enclosed"
in the visual sense because they follow dynamic lines of force, like a triangle. When
enclosed, or translated into visual space, architecture tends to lose its tactile kinetic
pressure. A square is the enclosure of a visual space; that is, it consists of space properties
abstracted from manifest tensions… A square moves beyond such kinetic pressures to
enclose visual space relations, while depending upon diagonal anchors. This separation
of the visual from direct tactile and kinetic pressure, and its translation into new dwelling
spaces, occurs only when men have learned to practice specialization of their senses, and
fragmentation of their work skills. The square room or house speaks the language of the
sedentary specialist, while the round hut or igloo, like the conical wigwam, tells of the
integral nomadic ways of food-gathering communities. (McLuhan 1964. 118).
With the return to the acoustic space of electric media the curvature of our
buildings is making a comeback in structures like the Gugenheim Museum in New York
and the new City Hall in Toronto. Visual space is container like whereas acoustic space is
network like. This is being reflected in our design and architecture.
For McLuhan the acoustic space of both oral culture and today’s electrically
configured world are multisensorial and therefore invite multisensory participation of
users that designers and architects would be well advised to consider with the inclusion
of acoustic elements such as water fountains, wind chimes, ambient music (and I do not
mean Muzak), olofactory elements with flowering plants into and a variety of tactile
experiences in terms of furniture and flooring.
In my research for this article I found an ally, Jasper Schaap, a student in 2009
in Architecture at Delft University of Technology who wrote a posting on (http://www.
designyourownmind.net/?pageOn c_id=2) entitled Towards a multi-sensory perception
in Architecture. He wrote,
In order to stop the alienation of architecture, we must strive towards a higher
awareness of multi-sensory perception in contemporary architecture… If architecture
played more on the senses, architecture would become less of a flat visual image, as
it is today. If we succeed in enticing the senses, people can participate again in their
surroundings and regain their identity in the contemporary world.
Jasper Schaap made no reference to McLuhan but I am confident having worked with
Marshall that he would have agreed with and endorsed these remarks as do I.
Let me conclude by discussing the implications of McLuhan’s notion of the Global
Village on architecture and design. In the mechanical era where the norms of visual space
dominated architecture people lived in isolated private self-contained enclosed spaces.
This organization of dwellings is breaking down as McLuhan observed because “the new
electronic interdependence recreates the world in the image of a global village.” There is

{RESUMO}

O texto analisa da perspectiva semiótica um fenômeno estético e
midiático de nosso tempo que ocupa muitas horas do consumo televisivo
e da internet: a oferta crescente de signos indiciais, os mais próximos do
corpo e os menos controláveis pela vontade humana. O suor semiótico
dos sintomas emocionais é apreciado como uma janela fisiológica capaz
de revelar o mais autêntico humano. Nos exemplos estudados, o efeito
estético e semiótico do chamamento indicial (index appeal) é produzido
pelas lágrimas no ato midiático da confissão de pessoas anônimas e
famosas, como uma via preferida para revelar os segredos da alma no
século 21.
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The text analyses from the semiotic perspective an aesthetic and
media phenomenon of our age, which consumes many hours of television
and internet: the increasing offer of evident signs, the closest to the body
and the less controllable by human desire. The semiotic sweat of the
emotional symptoms is appreciated as the physiologic window capable
to reveal the most authentic human being. In the studied samples, the
aesthetic and semiotic effect of the index appeal is produced by tears from
the confession of anonymous and famous people in the media act, as the
preferred channel to reveal the soul secrets in the 21st century.
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um exército invasor na primeira década do 21, há um diálogo revelador entre Christof,
o produtor todo-poderoso de um sitcom televisivo tão extenso quanto a vida de seu
protagonista, Truman Burbank, e cujo título é o mesmo do filme de Peter Weir, The Truman
Show (1998, EEUU). As palavras que vou citar são ditas no momento justo quando o Truman
– que significa em inglês “o homem verdadeiro” - está próximo a abandonar o espaço
gigantesco de ficção onde, sem ele saber ou sequer suspeitar, aconteceu sua vida toda,
perante as câmeras e microfones insones espalhados pelo ficcional e aprazível vilarejo
de Seahaven. Com sua saída não planejada, irremediavelmente terminaria o show mais
duradouro da história televisiva desse mundo futuro e plausível, e a façanha do criador
desse reality show interminável:
Truman: [falando com o invisível Christof] Quem é você?
Christof: [voice-over] Eu sou o criador de um show de televisão que
brinda esperança, alegria e inspiração a milhões.
Truman: E então quem sou eu?
Christof: Você é a estrela.
Truman: Nada era real?
Christof: Você era real. Era isso o que fazia que você fosse tão bom para
enxergar.
Depois de ter pesquisado durante vários anos esta invasão midiática do real
midiatizado que é “tão bom para enxergar”, eu propus (ANDACHT 2004, 2004a, 2006) a
expressão analítica ‘index appeal’ para caracterizar o elemento distintivo do fenômeno
estético cujo início poderia ser localizado em 1999 na Holanda: a representação de uma
espécie de suor semiótico feito de signos indiciais colados ao corpo e procurados pelo
público como a garantia da verdade no reality show. Se Hollywood criou o sex appeal,
um Olimpo habitado por estrelas inatingíveis através da produção industrial de imagens
que encarnavam o erotismo, a televisão contemporânea produziu a contrapartida factual,
qual seja, programas sem roteiro e sem atores. A primeira carência lembra o teatro da
improvisação, a segunda o neorrealismo italiano, filmes feitos com pessoas comuns e
enredos que, conforme o crítico André Bazin escreveu sobre Ladrões de Bicicleta (1948),
seriam menos interessantes que a crônica de um cão atropelado num jornal. Mas eis a
diferença introduzida pelo gênero do reality show: o enredo da telerrealidade é de tipo
fisiológico; o melodrama do gênero apoia-se sobretudo no suor semiótico da espécie,
isto é, nos signos que não são dados intencionalmente por nós para alguém; eles são
emitidos pelo nosso corpo além de nossa vontade, conforme uma oposição proposta com
elegância e humor por Goffman (1959) no início de seu livro clássico A apresentação do
si próprio na vida cotidiana (1959): signs we give/ signs we give off (signos dados/signos
emitidos). Qual é a receita do sucesso mundial desses programas televisivos nos quais
aparentemente nada acontece? O que acontece é aquilo que imaginamos não poderia
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Quem sabe por que motivo, um bom dia nos anos quarenta do século 20, quem
foi um dos maiores especialistas do século 20 da “explication de texte”, o filólogo alemão
Leo Spitzer (1949), escolheu para fazer uma refinada análise exegética e literária um objeto
muito afastado ou bem por abaixo do escopo de seus esforços habituais, dedicados a
melhor tradição literária europeia. Ele interessou-se por um modesto cartaz publicitário de
suco de laranja marca Sunkist, e assim, quase por acidente, Spitzer fundou a semiótica dos
signos de persuasão de massas. Na sua perspicaz reflexão, o filólogo propõe um contraste
entre a experiência sublime produzida pela arte maiúscula, e o prazer pequeno procurado
pela arte utilitária (Gebrauchkunst) encarnada na imagem colorida e no breve texto que
a acompanha – “Das laranjeiras beijadas pelo sol (sunkist) de Califórnia para você” (From
the sunkist groves of California fresh to you)- que Spitzer tem perante seus olhos numa
drugstore de seu país adotivo, os EEUU. A beleza da poesia ou da pintura dos grandes
mestres, conjetura Spitzer, é “a grief forever”, i. é., uma aflição eterna, fazendo assim uma
alusão brincalhona aos conhecidos versos de John Keats – beauty is a joy forever – porque
essas obras nos deixam mudos, transfixados numa epifania do estético. A módica beleza
da publicidade, o cartaz das laranjas beijadas pelo sol, nos faz sorrir, imaginar o prazer
de consumir um bocado da natureza aprisionada no copo de suco gigante, hiperbólico
representado, e também, depois, comentar algo ao respeito, lembrar-nos do slogan, e até
brincar com a proposta irreal do anúncio. Trata-se do mesmo fenômeno que hoje virou um
contágio global na internet, o meme, esse vírus inofensivo que circula sem pausa em sites
como YouTube, para o mínimo prazer de milhões de consumidores que recomendam e
sobretudo comentam com frases humorísticas e até com vídeos essas imagens e sons que
lhes agradam muito por um certo tempo.
A proliferação de signos cotidianos, os chamados fáticos (Malinowski/Jakobson)
ou de contato comunicacional, serve para definir a eloquente microepifania no âmbito
cotidiano que é produzida pela contribuição modesta da arte prática e comercial da
publicidade. O nosso acontecer real de cada dia, esse monótono chronos, qual seja, o
tempo da repetição, esse tempo que desejamos matar (killing time), porque ele é um tempo
inerte, aborrecido entre dois tempos importantes, opõe-se ao kairos, o tempo redimido,
memorável do que acontece e muda nossas vidas para sempre (KERMODE, 1967). Gostaria
de usar alguns elementos dessa análise lúcida e pioneira dos signos corriqueiros da
publicidade feita há mais de 60 anos por Spitzer (1949) para descrever a explosiva invasão
da estética do real cru da televisão contemporânea, a menosprezada telerrealidade,
os inumeráveis e mutantes formatos de reality shows. Longe do realismo literário ou
cinematográfico, e também do efeito do real associado ao gênero documentário, que,
como disse Godard, narra a vida dos outros, os signos do novo real televisivo produzem
um efeito quase tangível: o imaginário contato com os corpos anônimos de outros que
poderiam ser os dos próprios espectadores.
Perto do fim de um filme antecipatório que foi estreado um ano exato antes do
lançamento mundial do formato televisivo holandês Big Brother, o fenômeno midiático
que ia invadir as telas pequenas e globalizadas no fim do século 20 e ocupá-las como
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A atração fatal e úmida do index appeal no século 21:
o jogo de lágrimas
Parafraseando Shakespeare, poderíamos nos perguntar O que há numa
simples lágrima? Essa pequena enchente salgada que dimana dos olhos com maior ou
menor força e barulho atrai de modo hipnótico a sociedade moderna, como podemos
conferir numa série de exemplos dos últimos dez anos. O humor líquido é uma via
privilegiada do index appeal midiático.
O humorista político mais popular dos EEUU, Jon Stewart, criador e apresentador
principal do The Daily Show, na rede de TV a cabo Comedy Central, apareceu com um
aspecto peculiar na primeira emissão feita depois do ataque contra as torres gêmeas
de Nova Iorque. Ele está no seu lugar habitual, de terno e gravata, mas seu jeito é bem
diferente de seu papel de bufão implacável, para quem nada da vida é sagrado. Nessa
ocasião, ele leva o tempo todo seu dedo índice ao rosto, num esforço inútil para reter, para
deter sem maior sucesso as lágrimas que ameaçam o tempo todo com sair. Jon Stewart
confessa que ele só se encontra lá, porque não encontrou um posto de trabalho para
um comediante político que pudesse ficar numa posição fetal abaixo de sua escrivaninha
naquele dia. Há algo peculiar no ato de confessar que não se pode não se sentir mal no
lugar social mais exposto, na fachada da interação social (GOFFMAN, 1959), um espaço de
apresentação onde só é legitimo o uso da linguagem mais formal, no caso do The Daily
Show o que corresponde são as piadas ferozes sobre os excessos e absurdos vários da
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política americana. A emoção inegável exibida pelo apresentador é um modo de fazer
luto pela inocência perdida para sempre pela nação americana. Obtemos assim um acesso
privilegiado aos bastidores da produção, ao espaço de intimidade que só uma catástrofe
como a que aconteceu no 11/09/2001 em Nova Iorque revela para o público acostumado
ao sorriso cínico e sarcástico de Jon Stewart uma fase desconhecida dele, algo que se
percebe como a verdade nua e crua, o ser humano que mora lá, junto aos outros.
Quase no fim da primeira temporada de Big Brother Brasil, em fevereiro de 2002,
um sobrevivente de vários paredões (= as expulsões da casa filmada e do programa)
surpreende os outros moradores e os espectadores com um surto de lágrimas imparáveis:
seu boneco de estimação tinha sumido, e Kleber Bam Bam de Paula pede com desespero
aos produtores no espaço do confessionário, “vocês que podem” procurar a boneca Maria
Eugênia, para ele, que nunca tinha pedido nada antes. As lágrimas do marmanjão durante
sua confissão não apenas comovem os produtores do BBB, mas também o público, que
o escolhe como o primeiro vencedor do reality show. Na mesma época e no mesmo país,
o então candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha sido representado
em eleições anteriores como um temido e irado sindicalista da esquerda radical, aparece
chorando numa peça publicitária da campanha eleitoral. Ele lembra-se da mágoa de ter
perdido sua primeira mulher e seu bebê. Depois de sua vitória, o recém eleito presidente
exibe várias vezes essa expressão emocional úmida, e inclusive confessa que ele é “um
presidente chorão”.
No ano 2005, o apresentador do Jornal Nacional comunica uma notícia solene:
Roberto Marinho, o fundador da companhia à qual pertence esse programa, tinha
falecido. O clímax do extenso anúncio chega depois de William Bonner ter mudado de
modo marcante a forma de apresentar o homem morto nesse dia: “nosso pai”, ele disse
várias vezes, de modo comovido. Junto com essa mudança verbal, o sempre circunspecto
apresentador parece estar a ponto de chorar; de fato, as lágrimas nunca aparecem de
modo claro, porém ele faz pausas eloquentes que fazem pensar num choro iminente:
o filho alegórico quase chorou pelo seu pai institucional, poderia se uma manchete do
episódio. Ele é julgado tão importante pela Globo, que no fim desse dia, o jornalista, ou
melhor, sua emoção, virou assunto do último telejornal: Bonner é entrevistado e confessa
abatido que ele falhou, que ele não conseguiu conter a forte emoção que tomou conta de
seu corpo comovido pela triste notícia da morte do Roberto Marinho.
Também no país mais poderoso da terra há representação de lágrimas (ou da
suspeita delas). Depois de uma horrível chacina – duvido em usar o adjetivo, como se
houvesse alguma que não fosse assim - o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
faz um de seus famosos discursos, com citação da Bíblia incluída (SALMO 147:3), para
mitigar a agonia da nação abalada pelas mortes de tantas crianças e de alguns adultos
no colégio Sandy Hook, no pequeno povoado de Newton, no estado de Connecticut.
Embora a arte retórica desse “flautista de Hamelin” seja bem conhecida e elogiada não
só em seu país, o que foi mais comentado pela mídia sobre o discurso de Obama foi uma
fala de seu corpo, um quase-choro. Refiro-me assim à emoção exibida nessa data triste
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não acontecer quando um grupo de pessoas desconhecidas devem morar juntas num
espaço fechado e filmado pelo olho eletrônico que nunca dorme da marca Endemol. Suar,
chorar, ficar vermelho de raiva ou de vergonha, branco de medo, ou ter as mãos muito frias,
conforme a reflexão de Machado de Assis (1892) no seu romance Quincas Borba: “Teófilo
... estendeu-lhe a mão; estava fria. Ninguém finge as mãos frias; devia padecer deveras.” A
breve reflexão da personagem fala sobre aquilo que parece impossível de fingir, ou nestes
tempos mais cínicos e pós-modernos dir-se-ia que se refere aos comportamentos que
envolvem outra classe de esforço dramatúrgico, o mais difícil e arriscado, qual seja, atuar
naturalmente.
O fundamental é o contraste marcante entre o que queremos dizer, afirmar,
prometer ou explicar e aquilo que simplesmente acontece, que sofremos na carne;
assim nosso corpo vira um palco das nossas emoções, da trilha que leva direto ao novo
Santo Graal, qual seja, o autêntico humano, o nome moderno do que se chamava ‘alma’
na Antiguidade - a psuché dos gregos, a anima dos latinos. Desse repertório indicial, o
tipo de signo que o semiótico Peirce define como aquele que está em conexão direta,
física - dinâmica é o termo usado pelo lógico - com seu objeto, com aquilo que o signo
representa. Para ilustrar a estética do index appeal vou usar exemplos diversos, não apenas
de diversão televisiva mas da política, que parece ter virado hoje o lugar privilegiado do
jogo de lágrimas, do humor favorito do index appeal.
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No fim fica a democracia estética e universal das lágrimas
Qual é a conexão misteriosa entre a confissão representada pela mídia, essa janela da
alma contemporânea, e o real mais real, o âmbito precioso do autêntico e mediado,
midiatizado sem trégua? Essa é uma pergunta pertinente da estética contemporânea na
cultura popular. Ser ou não ser autêntico, eis a questão! Parece que os humores, os mais
violentos e visíveis - eu até acrescentaria os mais tangíveis - são o caminho real ao real mais
verdadeiro. Em áreas tão diferentes como a política, o entretenimento, a vida cotidiana e
a arte utilitária encontramos uma promíscua mistura de elementos da performance, do
mais artificial ou inautêntico, junto com seu outro, as expressões indiciais do cotidiano - o
real concebido como fato fisiológico, o que a pornografia chamou de “tomada da grana”
(the money shot). E detrás do fenômeno, encontra-se a sede potente pelo autêntico do
público, da sociedade globalizada, junto ao menosprezo e ao cinismo crescente sobre
os âmbitos da vida pública e midiatizada, a qual é principalmente comunicada pelos
símbolos, em especial, pelas pouco confiáveis palavras.
O que ainda resiste o cinismo é a ilusão ou o desejo de se deparar com o realverdadeiro, com a haecceitas, que no século 14, o filósofo escolástico Duns Scotus definiu
como a pressão do que existe sobre nós. Mas que poderia nos dizer esse sábio medieval
sobre as práticas midiáticas do século 21? O teólogo franciscano, autor de uma sutil
reflexão sobre o ser das coisas, sobre sua ontologia, propus essa noção fundamental para
a análise do real concebido como aquilo que nos bate no rosto na vida, isto é, a experiência
que provém do choque contra a alteridade no aqui e agora, o encontro com tudo o que
não faz parte de nós, mas que impõe sua presença muda e impossível de ignorar. Mas há
um pensador bem mais moderno que o escolástico Duns Scotus, quem elaborou uma
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teoria política sobre esse ato confessional que se apoia no corpo que na fala mais do que
nas palavras, vale a pena ir a seu encontro.
Numa série de palestras do ano 1980, Foucault (apud, Landry 2009) explica
a origem de “nossa obediência” social através da prática cristã da confissão, “na sua
palestra final, ele afirma que o movimento através do qual o sujeito descobre e revela o
que ele é constitui a fonte principal” (p. 111) desse comportamento, qual seja, o governo
de si próprio. Penso que Foucault teria apreciado essa série de cenas lacrimogênias
aparentemente corriqueiras que apresentei como exemplos. Na minha análise, elas são
centrais no funcionamento do poder contemporâneo, porque permitem contemplar
numa perspectiva estética, através do index appeal midiático, a garantia última da
verdade nos modestos signos indiciais, na fala muda do corpo representado.
Os antigos usavam uma imagem alegórica oposta a aquela do Amor omnia vincit,
ao afeto que vence tudo, nela a Morte universal reúne os poderosos e os miseráveis, todos
juntos na mesma dança macabra, todos unidos pelo fim comum da espécie, sem importar
a riqueza ou o poder, todos iguais finalmente perante a morte democratizante. De um
jeito semelhante a essa coreografia medonha, as lágrimas reais ou suspeitas, insinuadas
ou inegáveis, aparecem hoje na mídia como o signo universal da coisa real, do que não
pode ser negado, de nossa natureza humana e animal. As lágrimas abrem o corpo ao
mundo, para revelar aquilo que a pessoa é, seja isso bom ou ruim; o fundamental é que
isso seja sentido como genuíno na estética do index appeal, no nosso século digital mas
humano finalmente.
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para o país, porque o mais notável foi o gesto que Obama fez quando tocou o canto de
seus olhos várias vezes. Em seus olhos a umidade era apenas uma presença suspeita,
imaginada mais do que percebida. Porém as manchetes dos jornais e da internet todas
elas falavam do choro presidencial: “O massacre comove o presidente até as lágrimas”,
“Obama chora” ou “A chacina de Newton faz Obama chorar duas vezes”. As matérias
também citam pessoas próximas do mandatário americano para fornecer mais detalhes
sobre a cronologia das lágrimas na Casa Branca. Fecho assim a série de exemplos do
index appeal, do chamamento dos signos indiciais na mídia, com um caso limite: o
mais notório para um observador foi o gesto de Obama: seu dedo índice tocando o
canto do olho, como se ele quisesse anunciar formalmente a presença de uma lágrima
invisível mas que estaria lá, próxima da saída. Por isso, trata-se de um index appeal
impuro, contaminado do simbólico, de um signo convencional da dor. Mas quando o
personagem é tão poderoso parece suficiente essa mistura semiótica como um sintoma
genuíno, como uma pequena janela da alma que revela o signo do autêntico, o signo
da dor compartilhada com o povo americano, depois de tanta morte inútil e tecnificada
pelas frias armas escuras e potentes.
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