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RESUMO 

Esta dissertação aborda a hibridação da arte com as novas 

tecnologias da comunicação. Primeiramente foi retomada a relação do 

modernismo com o pós-modernismo, para melhor situar as condiç6es que 

favorecem o entrelace entre heterog&neos e o convívio de diferentes na 

produção artistica. Estes dois movimentos mostram uma transipão na qual e 

possivel perceber características de ambos interagindo e dificultando um 

posici onamento compartimentalizado, colocando a hibridaçgo dentro dos 

próprios movimentos, estilos e atividades em geral. 

Com este enfoque delineando todo o trabalho, as idéias de Pierre 

Lévy exemglificrim e ratificam, especialmente na Area da comunicaç~o, como 

o pensamento esta vinculado com a produçáo social, sendo que o oposto 

também é verdadeiro, numa influência reciproca. As primeiras experi6ncias 

com a imagem digital são revistas, possibilitando prever a participag30 da 

hibridaçiio na construção artística com as novas tecnologias digitais. A 

hibridação ocorre tanto do ponto de vista da estruturação do conhecimento, 

analbgico e digital, quanto da utilizaçgo de materiais de naturezas diferentes 

- tão peculiar na atividade artistica - constatando nesta característica um 

reflexo do pensamento contempor8neo. 

A analise das obras selecionadas para a IV e V edições do Salao 

Digital Anual de Nova Iorque - um pequeno recorte da ampla diversidade da 

produção artística - permite configurar a hibridação da arte que utiliza os 

recursos das tecnologias digitais mais recentes, e ao mesmo tempo confirmar 

a complexificação cultural da atualidade. 



This is a dissertation on the hybridization of art with new 

communication technologies. Fixstl y, the relationship between modernism 

and post-modernism is raised in order to identify the set of cultural 

circumstances which favor both the Iink between heterogeneous elements and 

tlie harmonious existente af different materials in artistic production. In fact, 

these two movements show the transition where it is possibie to recognize 

features of both of them. Such features interact with each other and make it 

difficult for one to have a split view of them. They define where 

hybridization lies within the movements, styles and activities in general, as 

well. 

This focus outlines the whole work while Pierre Lévy's ideas 

exemplify and assure - particularly as far as communication is concerned - 

the way thinking is linked to social production. It is to be noted that the other 

way around is equally tme and expressed by a reciproca1 influente. The first 

expexiences with digital images are revisited, so as to make it pussible to 

foresee the role hybrization plays in art-making with the new digital 

technologies. Hybxidization occurs regarding not only the structuring of 

anzalogical and digital knowledge but also the use of materials of varie8 

nettures - so typical of the artistic activity - such characteristic reflects the 

contemporaneous thinking. 

The analysis af the artistic production selected to the Fourth Annual 

New York Digital Salon and Fifth Annual New York Digital Salon, a brief 

sample of the great diversity of art-making, allows the configuration of the 

hybridization of the art, which makes use of the most recent digital 

technologies, reassuring, at the same time, the cultural complexiflcation of 

the present moment. 



1. A RELAÇÃO MODERNO / PÓS-MODERNO 

1. 1. Introdução 

O saber de hoje veste uma roupagem que iniciou sua tecitura no século 

passado. Com a configuraqgo do modernismo, os valores do homem passaram 

a se concentrar no individualismo, na razão como instrumento de medida, na 

técnica como prenúncio de dias melhores e num mundo de relwbes 

econômicas mais abrangentes. 

Sem simplificar em demasia, pode-se dizer que os grandes ideais do 

modernismo, com suas verdades absolutas e sua preocupação com o destino 

das grandes massas, suas utopias e grandes narrativas, pouco a pouco, 

desencadearam situaq6es que extrapolaram as próprias expectativas. Para 

atingir aos seus intentos, o desafio a autoridade dos ciinones foi a alternativa 

mais utilizada neste movimento. 

Frederick Karl, autor de O Moderno e o Modernismo, mostra a 

importsncia dessa atitude para o movimento, quando afirma que em sua 

maioria a tens80 contra a autoridade no rnodernisma 6 um esforço para escapar 

aos determinismos histbricos, ou seja, os modernistas ngo se consideravam 

integrantes de uma tradiç%o, e sim dissociados dos laços histdricos comuns As 

idéias de circulação quotidiana. Dizer não as tradiçaes artísticas e a cultura 

humanistica tradicional vinculadas ao processo histórico, foram as intenções 

das vanguardas que se sucederam. Estas tinham por premissa bisica o 

distanciamento radical e determinado da tendência histbrica, a ponto da 

ruptura se tornar inevitável, ficando a vanguarda, dessa maneira, numa posiçio 

de transcedêncirt, a-histórica. 

Este descarriihamento, desvinculamento da história, procurado 

incondicionalmente pelos modernistas, cobrou seu preço. Artistas, das diversas 



áreas, sofreram discriminação pelo poder estabelecido, ficando h margem da 

sociedade, passando com frequência muitas dificuldades. Neste clima 

conturbado, foram construídas novas linguagens, novos valores, um novo 

momento histórico. Período convulsivo e inquieto, porém prolifero. As 

sociedades, tanto as totalitárias quanto as democrhticas, temiam as rupturas 

embrionárias que estavam contidas nas idéias imperativas das vanguardas, 

contrárias A maneira tradicional de pensar das comunidades locais. Como auto- 

defesa, a reagao sócio-cultural e politica das sociedades foi ridicularizar as 

situaçaes e as propostas que continham a intengão de reprogramar, repensar, 

questionar - tudo em defesa da própria sobrevivgncia. 

Nesta quadro de desautorizaç80, a ciência moderna recorreu As meta- 

narrativas - grandes relatos filosóficos que visam explicar a realidade - 

buscando sua própria legitimação. O movimento modernista atuou em todas as 

Areas do conhecimento, questionando e plurdizando também o campo 

filosófico. Com o passar dos anos, os grandes relatos perderam seus herbis e 

seus amplos prop6sitos. 

João Adolfo HANSEN, escritor e professor da USP, salienta que a 

partir do skculo XVIII "as práticas culturais foram teorizadas como prhticas 

históricas de transformaçgo do presente" (1994, p. 391, ou seja, continham a 

promessa subentendida de um porvir de realizaçbo através do progresso 

intelectual, moral e tecnológico possibilitado pela racionalidade. O tempo 

iluminista privilegiava os critérios histbricos para ordenação da própria 

história, em detrimento das revelações divinas que tinham justificado, até 

entfo, as ações do shbio - detentor da atualização através da restrospectiva 

para w prospecç2io da vida eterna. Jb o tempo modernista deixa de ser 

consumido pela memória rememorativa e passa a ser visto como urn continuo 

ascendente de transformaç6es progressistas, rumando para um futuro otimista. 

Neste ínterim o abandono da retbrica - que garantia hs artes a rnanutenç30 dos 

modelos de gênero, estilo e tipo - possibilitou o surgimento de criações mais 



singulares e novas critkrios de literatura, de critica literliria, de originalidade e 

de direitos autorais, 

No fim do século XIX a razão sistematizadora, objetiva e objetivante 

do modernismo constitui o sujeito unitário, mas ao mesmo tempo, se toma a 

repressão na qual o repressor também k reprimido. A separação de áreas de 

conhecimento específicas pela razão instrumental, implicou na separação 

continua da teoria e da prhtica na divisão intelectual do trabalho. A arte, então, 

passa a se preocupar com essa racionalização excessiva, almejando abolir a 

dicotomização artelvida através das atitudes radicais das vanguardas, numa 

tentativa vã de eIiminar as separaqões sociais como um todo. 

Se no modernismo a ênfase está no vir a ser, na fruiçlo do presente no 

futuro, na razão como premissa de um futuro libertador e em critérios 

referentes a uma verdade de causa e efeito, jh o p6s-moderno é a pr6pria 

profus2lo de idéias, aqbes, propostas e generosidade de convívio, num quadro 

completamente fragmentário, onde a busca da totalidade do modernismo n8o 

encontra ressonância. No paradigma pós- moderno, o heterogsneo é o signo 

das instituiçries, prhticas sociais e políticas, legislaçfies, éticas e maneiras de 

pensar. 

J. A HANSEN lembra que o pós-moderno descreve uma transformação 

estrutural. A herança é novamente posta em questilo nas discussões, muitas 

vezes em formulações contraditbrias, polêmicas, confusas ou ambiguas. As 

codificações modernistas se baseavam, explicitamente ou não, em concepções 

prescritivas ou reducionistas que o pós-moderno passa a repudiar. 

A arte p6s- moderna apresenta tarnbtm suas atitudes contrhrias As 

regras estabelecidas pelo modernismo, como retrata Annateresa FABRIS em O 

Artista como Produfur: Andy W~rh02 e o pds-moderno quando diz: " Com 

Warhol entram em crise a idéia da obra como gesto pessoal e original, o mito 

do artista como ser excepcional, em constante atrito com a sociedade, a 



concepção da arte como visão profunda e subjetiva, universo auto-referencial e 

autanomo em relação a realidade exterior." (1994, p. 108) 

FABRIS continua sua anhlise sobre a trajetória de Warhol, 

caracterizando paralelamente as características do modernismo que passam a 

ser discutidas com a obra desse artista, como a noçgo de autoria, a ênfase no 

processo mental em detrimento da produção manual, o reagroveitamento de 

imagens e a abertura da arte aos meios de comunicapão. Ela bem exemplifica 

este último item: 

Se uma categoria como a novidade, tão fundamental para a 
arte moderna, continua a ser mobilizada, não se trata mais 
daquele novo original das vanguardas históricas, mas de um 
novo afeito as oscilaçBes da moda, superficial e anti- radical 
por excelencia. E...] não e mais possível esperar que a 
exgerigncia estética proporcione estabilidade e perenidade 6 
obra e profundidade e autenticidade a criação e fruição. O 
que resta da criatividade da arte na época da comunicação 
generalizada C o choque: perceptivo, pois a arte ngo se 
baseia mais na obra, mas na experiência, pensada como 
variações mínimas e continuas; enquanto oscilação e 
estranhamento, isto é exercicio da mortalidade. (1994, p. 
1 1 8- 1 19 bnfast minha) 

Tanto o capitalismo como a cultura de massa produzida pelos meios 

de comunicaç~o fragilizaram a hegemonia burguesa do modernismo, 

propiciando a diferença e a identidade n3o homogênea. O sujeito unificado e 

coerente âá lugar ao provisório e heterogêneo que contamina a continuidade 

e o fechamento histórico que slo, entlo, questionados de dentro. Linda 

HUTCHEOM, autora do livro Poética do Pús-rnodernísrno, afirma: 

O centro já não é totalmente valido. E, a partir da perspectiva 
descentralizada, o 'marginal' e aquilo que vou chamar [.. .] de 
C e ~ - ~ ê n t r i ~ ~ '  (seja em termos de classe, raça, gtnero, 
orientação sexual ou ctnia) assumem uma nova importância 9. 
luz do reconhecimento implícito de que na verdade nossa 
cultura nSCo 6 o monolito homogeneo (isto e, masculina, 
classe média, heterossexual, branca e ocidental) que 
podemos ter assumido. ( 199 1, p.29) 



A descentralização é uma forma de questionamento dos sistemas 

centralizados, totalitários, fechados e hierarquizados, sem contudo destrui- 

10s. O homem tem necessidade de organizar, sistematizar para poder 

assimilar o conhecimento, porém não deve ser esquecido que estes siio 

apenas processos de elaboraçgo e não leis pré-existentes e naturais. O 

conceito de processo está no centro do pós-modernismo garantindo a 

negociaçio entre as suas peculiares contradições, sem dar uma solu~ão 

razoavelmente concluída a situações ou produtos. Considerando este 

processo como uma atividade cultural em andamento, pode-se dizer que se 

trata de uma poktica , ou seja, "uma estrutura teórica aberta, em constante 

mutação, com a qual possamos organizar nosso conhecimento cultural e 

nossos procedimentos críticos. " (HUTCHEON, 199 1 ,  p. 32) 

No p6s-modernismo a ironia, a paródia e o humor são muito 

utilizados para a contestação do desejo de universalização modernista - em 

termos artísticos, da pretensão universalizante da arte institucionalmente 

aceita. A parddia em particular tem especial importância para a arte, pois 

atravbs dela a histbria é retomada, repensando as condiq6es sociais de tempos 

diferentes. O paradoxo da paródia está no fato de estabelecer a diferença, a 

heterogeneidade através da semelhança de que se utiliza. Ela n3o destriii o 

passado, ela o sacraliza e questiona ao mesmo tempo, dentro da dinâmica 

pós-moderna. 

Mesmo na modertiidade, o tratamento da história de forma linear ngo 

abrange toda a sua amplitude. Nikos STANGOS (1991), em Conceitos da 

Arte Moderna, reúne vhrios autores que discorrem sobre os diferentes 

conceitos e movimentos que compõem a arte moderna. Para ele, tratar a arte 

moderna de uma maneira linear seria passivel de equívocos strios, 

considerando que vários movimentos foram concomitantes, com infIuCncias 

recíprocas, e com muitas similaridades e discordâncias, por vgzes, radicais. 



O modernismo, além ser positivista, tecnoc&ntrico, racionalista, 

acreditar no progresso linear, nas verdades absolutas, na padronizapiío do 

conhecimento e da produçgo, tambtm possui sentidos conflitantes. 

A periodizagão tende a impedir as diferenças internas e transmitir a 

idéia de um período homog&neo com limites bem claros e estabelecidos, 

quando sabemos que isto niio ocorre na realidade, pois mesmo dentro de 

categorias mais restritas como os estilos, as diferenças se fazem presentes - 

na verdade, elas sZío a transformação em potencial. (JAMESOM, 1997) 

O modernista precisa destruir o velho (tradição) para criar o novo, ou 

seja: "A imagem da 'destruição criativa' e muito importante para a 

compreens5o da moderni dade, precisamente porque derivou dos dilemas 

práticos enfrentados pela implementaqão." (HARVEY, 1996, p.26) 

A efemeridade e a fragmentação formavam a base da vida moderna, 

sugerindo ao artista que a definiçgo de uma estética modernista dependia da 

sua posiçTio assumida diante dessa situaçao, que poderia ser aceita, negada ou 

até nlio definida. O artista internalizou o turbilhto de ambiguidades estbticas 

e participou ativamente da sociedade. Bem sucedido era aquele que 

desvelava o universal t eterno da realidade fugidia e tumultuosa que estava 

instalada. A complexidade desse momento, para os artistas, é apresentada por 

HARVEY : 

O resultado era muitas vezes uma perspectiva altamente 
individualista, aristocrática, desdenhosa (particularmente da 
cultura popular) e atd arrogante da parte dos produtores 
culturais, mas também indicava como a nossa realidade 
poderia ser construída e reconstruída através da atividade 
informada pela estética. Podia ser, na melhor das hipóteses, 
algo profundamente comovente, desafiador, incgmodo ou 
exortativo para muitos que a ele estavam expostos. 
Reconhecendo esta caracterf stica, certas vanguardas - os 
dadaistas, os primeiros surrealistas - tentaram mobilizar suas 
capacidades estéticas para fins revolucionários ao fundir a 
sua arte com a cultura popular. ( 1996, p. 3 1)  



Assim, o projeto iluminista, que apregoava uma Única resposta 

plausível para qualquer questão, foi perdendo sua força. A contestapão 

iniciou tímida, mas logo assumiu proporçtíes respeithveis com a atuaçbo de 

intelectuais e artistas como Baudelaire, Flaubert e Manet que arguiam os 

sistemas de representação. A atitude inquieta gerou uma diversidade de 

pensamento e experimentag80 em centros tão diversos quanto Paris, Berlim, 

Viena, Nova Iorque, Chicago Munique, Londres, Copenhague e Moscou, 

atingindo seu apogeu pouco antes da I Grande Guerra. 

De 19 10 a 19 15 houve uma mudança qualitativa na natureza do 

modernismo. Foram muitas as manifestações intelectuais e artísticas desse 

período. Nas artes visuais destacaram-se Matisse, Picasso, Brancuse, 

Duchamp, Braque, Klee, Kandinsky e De Chirico. Em 1960 surgiram 

movimentos anti- modernistas contrários racionalidade técnico-burocrhtica 

corporativa e estatal, fundamentada na ciência. As contraculturas exploraram 

a subjetividade por meio da auto-realização individualizada e da crítica da 

vida diária. As datas que estabelecem o surgimento do p6s- modernismo 

variam. De acordo com Harvey entre 1968 e 1972 tivemos a sua emergência, 

mas os autores nio s3o unânimes neste aspecto. 

Ciiarles JENCKES (19871, em seu livro What is Post- Modernism?, 

afirma que o pós-modernismo tem se transformado com o tempo, não sendo 

possivel especificar uma data exata para o seu surgimento, muito menos 

características definitivas. Para o autor o prbprio termo engloba um dualisrno 

paradoxal: é ao mesmo tempo tanto a continuação do modernismo quanto a 

sua transcendência. 

Com o pós-modernismo temos uma grande transformaçiio do 

paradigma moderno, sendo ineghvel que uma boa parte da cultura demonstra 

uma mutaç3o da sensibilidade nas suas práticas e formações discursivas. A 

clara aceitaçgo pelo pós-modernismo do descontinuo, Eragmentário, caótico e 

efêmero - que também estavam contidos no modernismo, em proporções 



consideravelmente reduzidas e com enfoque diferenciado - constitui a sua 

particularidade, uma vez que o pós-modernismo não deseja transcender os 

fatos , nem sequer eleger os elementos imutáveis e eternos eventualmente 

presentes na sociedade. 

A tabela comparativa entre o modernismo e o pós-modernismo 

apresentada por Hassan em 1985, embora simplificadora e dicotbmica, 

sintetiza as grandes oposições entre estes dois movimentos, servindo de base 

para o estudo preliminar destes movimentos. 



Modernismo 

Forma (wnjuntiva, fechada) 

Propósito 

Projeto 

Hierarquia 

Dolníni0/l0g0s 

Objeto de &ra/obm acabada 

Distancia 

C r i ~ I t o t a I i z a ~ / ~ ~  

Presença 

Cemação 

C&edhnteira 

Sedntica 

Paradigma 

Hipataxe 

Metáfora 

Seleção 

Raidprofundidade 

Interpreta@piieitm 

Significado 

LisibIe (legível) 

N a r d d g r a d  Aistorie 

Código mestre 

Sintoma 

Tipo 

Genitoivfeil'ica 

origedçausa 

Deus Pai 

Metafisica 

Determinação 

Antifom (disjuntiva, aberta) 

Jogo 

Acaso 

Anarquia 

ExausUIo/silhcio 

P r o c e s s o / p ~ o ~ e k p p e n i n g s  

ParticipaFgo 

Descrição/desconstmFão/antítese 

A u s k i i  

Dispersáo 

Textolintertexb 

Retiirica 

Sintagma 

Parataxe 

Metonímia 

CornbinaCgo 

Rizomaisuperficie 

Contra a interpretqWdesleitura 

Significmte 

Scriptible (escrevivel) 

Desejo 

Mutante 

Polimorfof andrógino 

Diferençri-diferença/vesti@o 

Espixito Santo 

Ironia 

I n d ~ ~ ~ o  



Esta tabela se utiliza de Areas diversas para a sua confecçgo - 

lingilistica, antropologia, retbrica, filosofia, politica e teologia - o que 

permite uma abertura para diferentes concepções e ao mesmo tempo uma 

certa fragilidade nas dicotomias t8o explícitas, como o prbprio autor admite. 

Mas demonstra muito bem algumas situaçaes caracteristicas. Por exemplo: o 

projeto, nas cidades modernistas é visto de maneira determinada, fechada, 

enquanto que os pós-modemos vêem as cidades abertas, ao acaso, em 

permanente formaçiIo. Os críticos literários agem de maneira semelhante ao 

analisarem as produções dentro de um código mestre; em contrapartida, os 

pós- modernos concebem o texto com sua retórica e idioletol particulares, e 

aceitando a comparação entre textos diferentes. No p6s-modernismo a 

combinação, a disjunção, o múltiplo e os fluxos sugerem a crenga no 

movimento, na ação, na renovagao e na heterogeneidade. A sensibilidade, 

passa por uma revoluç8o com a explicitação e dominfuicia da condição de 

fragmentaçiio, mutação e descontinuidade. 

Quanto a comunicaçbo e a linguagem, os modernistas pressupunham 

clara identificaçgo entre o significado e o significante, entre o que era dito e 

o modo como estava sendo dito; enquanto que os p6s- modernistas, em 

contrapartida, v&em esta relaçZío como recombinaçaes continuas. Neste 

sentido o desconstrucionismo, proposto por Derrida, é mais um modo de 

pensar e de ler textos do que uma posiç8o filosófica. Os diferentes textos de 

uma comunidade se entrelaçam em novas e permanentes construç6es, 

entremeando o conhecimento dos autores e dos leitores. Dai a 

colagemlmonteigem, combinação, ser considerada por Derrida como a 

primeira forma de discurso pós-moderno, o que estimula os receptores de 

textos - seja de arquitetura, escultura, escritura, atc - a contribuirem com as 

significações e sentidos em continuo processo, com as performances e com 

os happenings. Pordm não deve ser esquecido que também no modernismo 

" Idioleto: Linguagem privativa de um sti individuo, seja por efeito de um dishúbio de 
articulaqh/ rnentrição, seja por efeito de propriedades de estilo, quando este e exacerbdmente 
individudiizador ..." ( Katz 1975: 229) 



existem minorias. Isso 6 relevante, como já foi dito, na medida que nenhum 

movimento, pode ser perfeitamente delimitado nas suas características mais 

especificas. Um fator da maior importhcia neste movimento foi justamente 

sua abertura h heterogeneidade, que favoreceu as reivindicações dos grupos 

minorithrios - por exemplo, a açlo feminista, que iniciou na década de 60, e 

conquistou o reconhecimento da sua força política nos anos 70, gelas suas 

constantes e influentes manifestações. 

Numa análise preliminar, HARVEY vê o pós-modernismo como uma 

influencia positiva, à medida que se preocupa com a diversidade, com a 

comunicação e com a complexidade da vida cultural. Porém, salienta que o 

simples reconhecimento de diferentes vozes na construçZio social, não k 

suficiente para o enfrentamento das sérias oposiçfies economicas e políticas, 

que praticamente tem sido evitadas, pela desconsidexação das relações de 

poderes desiguais dos grupos sociais. 

As variaçaes da vivência do espaço e do tempo no decorrer da 

história se refletem diretamente na experiência estética, como bem retrata 

HARVEY: "As práticas estkticas e culturais têm particular suscetibilidade a 

experiência cambiante do espaço e do tempo exatamente por envolverem a 

construção de representaçnes e artefatos espaciais a partir do fluxo da 

aperiência humana. Elas sempre servem de intemedihrio entre o Ser e o 

Vir-a-Ser." (1996, p. 293 ênfase minha) 

Em períodos de conflito a tendgncia de valorizaçiio da estética 6 

maior e ela se sobrepõe 9. ética: a imagem domina as narrativas em busca de 

entendimento dos juizos diferenciados, por vezes antagdnicos. 

Se hoje a nossa cultura está diretamente envolta pela mídia, não deve 

ser esquecido que tambtm no decorrer da história a cultura sempre esteve 

vinculada aos meios de comunicagão, desde os exercicios espirituais, 

pensamentos, expressões e formas, cada um a seu modo. 



JAMESON sintetiza suas abordagens sobre o pós- modernismo 

dizendo: 

Eu tambkm, como todo o mundo, fico Qs vezes muito 
entediado com o slogan "pós-moderno", mas quando começo 
a me arrepender de minha cumplicidade com ele, a deplorar 
seu uso errdneo e sua notoriedade, e a concluir, com alguma 
relutincia, que ele levanta mais problemas do que resolve, eu 
me vejo parando para pensar se qualquer outro conceito 
poderia dramatizar essas questões de forma tão eficiente e 
econbmica. (1 997, p. 4 13) 

Cheirles JENCKS, por sua vez, afirma que o pós- modernismo é 

híbrido - pelo seu ecletisrno, conflito, descontinuidade e heterogeneidade 

que capturam nosso pdurakismo - ao contrftrio do minimalismo do 

modernismo tardio e de todos movimentos baseados em ideologias 

dogmáticas e reducionistas. 

Reforçando este ponto de vista, Michel MAFFESOLI faz uma 

abordagem da importância do estilo na história como unidade dinlrnics e 

flexivel na delimitaçgo do perfil cultural das diferentes epocas. Para ele o 

próprio de um estilo 6 justamente ser heterogbnao e conter algumas 

tendências contraditbrias, com contaminaç8es permanentes que nos dSio a 

falsa idéia de delimitaçlo de uma época. 

É interessante esse ponto de vista morfolbgico, no sentido de 
que relativiza a originalidade de determinada civilizaçgo e, 
sobretudo, porque corrige a pretensão linear, evolutiva e 
progressiva da filosofia da história ocidental. Em realidade, 
ambas as perspectivas, a sobreposiçio de estilos, 
principalmente durante as épocas de transiçiío, e o retorno 
ciclico de eventos e de "tipos" da histhria passada, são Úteis 
para nos auxiliar a compreender a especificidade do estilo 
pós-moderno que, em muitos aspectos, repousa em um 
sincretismo, em uma mistura de gêneros e na reutílizaçiro 
mult$orrne de elementos dos "bons e velhos ãemps". O 
folclore, a paixão pela pesquisa genealógica, a celebraçgo da 
região e de seus produtos, o pós-modernismo arquitetura1 e o 
emprego da mitologia feito pelos videoclipes ou pela 



publicidade são, desse ponto de vista, os mais 
esclarecedores. (1995, p. 27 Snfase minha) 

1.2. Revendo a Ciência 

Bruno LATOUR (1994), em seu livro Jamais Fomos Modernos, faz 

uma anAlise da ciencia moderna na qual pode ser verificado o otimismo dos 

rnoderni stas, ao super-valorizarem a universalidade de seus postulados. 

Sentiram-se revolucionários ao separar os particularismos locais e 

inventarem as gigantescas organizaçaes racionais que rompiam com as 

lealdades locais. Acreditaram que era possível existirem pessoas, 

instituiçGes, idkias e leis globais, quando a descontextualização dos objetos e 

realidades que niío obedeciam a tais regras é que realmente sustentaram toda 

a organizaç80 por eles montada. Ou seja, para este autor não é possível haver 

categorias rigidas como natureza e cultura se não há quase-objetos2 que 

interroguem os parâmetros estabelecidos. 

Na sociedade pós-moderna os progressos da tecnociência3 aceleram 

intensamente as transformaqões sociais, políticas e culturais. A tecnologia 

influencia e potencializa a pesquisa e a divulgaçgo do conhecimento, a ponto 

de adquirir um valor diferenciado nas sociedades atuais. Mesmo assim, 

tecnologia e conhecimento científico n8o resumem o todo. A complexidade 

da natureza engloba muitas facetas, riquezas e dissonâncias que não podem 

ser explicadas linearmente em sua completude. Os prbprios cientistas não 

'r Reais como a nahireza, nerrrados corno o discurso, coletivos como a sociedade, 
existenciais como o Ser, tais são os quase-objetos que os modernos fizeram proliferar, e 4 assim que 
nos convém segui-los, tornandenos simpiesmente aquilo que jamais deixamos de ser, ou seja, n b  
modernos." ( Lmw, 1 994, p. 89) 

3 Tscnocihcia: "Campo de intem@o entre a pesquisa fundamental e suas aplicações 
técnicas." (Vennrrelli, Suzete e Burgoq M.8 de Fátima B, 1996) 



crSem em soluções globais, abrindo mgo do saber determinista e 

incentivando o múltiplo A semelhança da diversidade do cosmo. 

O sujeito agente da pesquisa, o observador, também faz parte da 

natureza investigada. Suas características físicas, orggnicas, psicolbgicas, 

seus meios de comunicaç80, suas sociedades, suas ciências e suas tecnologias 

também integram aquela natureza observada, descrita, inferida e manipulada. 

Tanto sujeito quanto objeto estão em relaçao diretamente reciproca de 

influente e influenciado. Esta interaçlo sujeitolobjeto é ressaltada pelas 

palavras de LYOTARD: 

Dai a imangncia da inteligência As coisas. Nestas condigBes 
de imbricaçZo do sujeito e do objeto, como pode persistir o 
ideal do dominio? Cai lentamente em desuso na 
representação da ciência que os sábios têm. O homem talvez 
seja apenas um nó muito sofisticado na interagão geral das 
irradiagões que constitui o universo. (1993, p. 34) 

O homem olha ao seu redor com a interferemia de múltiplos ruídos 

ideológicos, muitas vezes contraditórios. O que 6 apreendido do mundo nso 

é, na verdade, uma abstração do sujeito que observa, mas a co-produção do 

objeto observado pelo olhar que constrói o significado. Edgar MORIN, no 

campo da sociologia, propTie o auto-conhecimento como decorrencia da 

ciência, valorizando o ator da cena como elemento integrante de um sistema 

maior, mais complexo, e que trabalha nas fronteiras das disciplinas, movido 

pelo desejo de ocultar o menos possivel a complexidade do real. Neste 

sentido ele diz: "O objetivo do conhecimento nbo é descobrir o segredo do 

mundo numa palavra-chave. É dialogar com o mistério do mundo." (MORIN 

in PESSIS PASTERNAK, 1993, p. 87, Bnfase minha). 

Ilya PRIGOGINE e Isabelle STENGERS, pesquisadores da área 

científica, estão em consonância com estas idéias. Eles crêem que os valores 

em jogo na transfomagão da ciência nao s3o todos de origem cientifica, 

sendo bem mais antigos que a ciencia moderna. Eles afirmam que a 



percepção da ciência associada As relações que os homens mantêm com o 

mundo natural não deveria nos surpreender, uma vez que a ciência integra o 

complexo cultural no qual o homem busca a coerência intelectual, que 

suporta as interpretações de cada época e condiciona as concepqões dos 

cientistas. Ratificando a interconexão da cisncia e da cultura, eles 

acrescentam: 

Hh cinqiienta anos - desde o aparecimento da mecbnica 
quPntica - que a idéia da simplicidade do microscópio se 
tornou insustentável. Sabíamos que não tínhamos acesso aos 
fitomos e mol6culas senão por intermédio de nossos 
instrumentos que, todos eles, são macroscopicos, e que 
nossas teorias a seu respeito são intrinsicamente 
determinadas por essa mediação. (PRIGOGINE; 
STENGERS, 1991, p. 7) 

Hoje, a sociedade pós-moderna convive com diverghcias, tanto de 

teorias quanto de pontos de vista, que se articulam num mesmo espagoltempo 

cultural. O enfoque da ciencia - que contempla tanto o conhecimento estável, 

definido, quanto aquele que se constrói através das indeterminaçtíes do n5lo 

apreendido - encontra ressonância nas palavras da antropóloga Janice 

CAIAFA, que analisando a permeabilidade social, nos brinda com a 

observação: 

O que o estudo dos fatos de civilização nos aporta de mais 
precioso é a possibilidade de constatar a mistura, o contiigio 
- em suma a natureza hibrida, heterogenea de cada sistema 
social atingido por essas mobilizaç8es. E sobretudo o modo 
como localmente - a nível de tal ou qual sociedade, mesmo 
que os limites sejam de difícil definiçlo - se recebe ou se 
resiste às penetrações, como essas 'coincid$ncias singulares' 
siío resolvidas num arranjo especifico. (1992, p. 176) 

Na sociedade das novas tecnologias da comunicaqão, a 

comutatividade exacerbada de conhecimentos, pode ser um fator de 



articulação de composipões hibridas,' que renovariam as formasimaneiras 

prd-estabelecidas de interpretar a cultura, ampliando nossas possibilidades de 

atuação e de significagão da realidade. Com este enfoque percebemos o quão 

equivocados estiio os que desejam separar homem e técnica, natural e 

artificial. Na sociedade tudo se dá. num híbrido: embora a cultura seja 

geradora da tecnologia, aquela também sofre interfergncias desta, visto que 

as condiçaes técnicas disponíveis direcionam o levantamento das 

possibilidades selecionadas para investigação e investimento em determinada 

circunstância. A técnica decorre desta relaçiio subjetiva do homem com seu 

domínio territorial e cultural, sem limites disciplinares rígidos, sem verdades 

definitivas a alcançar. 

A hibridaçãos k elemento constituinte tambtm das idkias da 

comunidade cientifica que estuda a natureza das novas tecnologias e a sua 

relaçáo com o processo artístico. Da piquiatria6 ao design gráfico7, temos 

estudos recentes sobre a hibridação como prhtica que amplia as alternativas 

de ser e estar do homem na sociedade contemporhea. 

O conhecimento contemporheo est8 fortemente entremeado pela 

técnica. Os meios atuam como mediadores de transformaçries perceptivas e 

cognitivas, que por sua vez atuam na tecnologia desses meios, num ciclo 

contínuo de influências recíprocas. As tdcnicas desempenham um papel 

fundamental na história da arte desde os primórdios do homem, e as 

4 Híbrido: adj. Que provém do cnizeimento de individuos pertencentes a apécies 
diererrtes. I NPo a r e n t e  com as leis & natureza. / QM m k m  vános gdmm ou estilos dferenfes, 
rne$c&. ( Delta Lmouse 1970: 3349, &fase minha) 

Hibnda@o: S. f. Cnizamento entre dois indivíduos ( ou heas na) que a p m m t m  um 
ptrirnônio heredititrio diferente em um ou mais caracteres. ( Delta Larrouse 1970: 3349, ênfase 
minha) Algumas ireas das ciências humanas tambkm u t i l i m  a denominwo hibndízrição. Atravks 
da hibridação a produw artistica ehborrt o cnizamento dos conhecimentos - não apenas dos recursos 
tecnicos mas também das suas tsncepqiks conceitmis - concretizando na sua produção o saber 
cientffico e poético. 

'ver: Guattari, Felix. As Três &oIeas. 6.a ed. Campinas: Papinxs, 1997. 

' Ver: Greiman, Apíil. Hybnal I m g e i y .  New York: Ed. Watson GuptiI1, 1990. 



produç8es estéticas se desenrolam juntamente com a histbria dos meios que 

garantem suas criagões. 

Muitos pesquisadores, entre eles Pierre Lévy, Edgar Morin e Paul 

Feyerabend, compartilham a preocupaggo com a complexificaçiio da cisncia, 

propondo a interconexiío de diferentes Areas na permutaqgo de 

conhecimentos, aproximando-as mais da realidade multifacetada. Nestas 

propostas a hibridação da arte encontra ressonsncia para sua prática. Em 

especial da arte atual. que abrange também os recursos das novas tecnologias 

da cornunicagão, assimilando-os em produções hibridas que reforçam seu 

potencial criativo, transdisciplinar e pós-moderno - trabalhando, conhecendo 

e aproximando-se da realidade sem delimitaç3o das Areas de conhecimento e 

incorporando os relativismos e contradições que permeiam a natureza. 

A tecnocigncia contemporânea busca a compreensão dos fenbrnenos 

culturais dentro de uma perspectiva sociológica trmsdisciplinar, 

introduzindo o homem como ser emocional, e não apenas racional, no centro 

das ações. Neste contexto, a prdrica da fnformdtica pede uma prática aberta, 

interativa, coletiva e heterogtnea na produção do conhecimento. 

Os recursos dos quais o homem se vale para trabalhar o seu 

imaginário permitem reconhecer não apenas a tecnologia disponível, mas 

fundamentalmente as ideologias que condicionam a sua atuação. A cigncia, a 

cultura e a subjetividade humana são socialmente construidas e 

interconectadas, configurando suas interfaces em sistemas científico- 

culturais que atuam no espírito de cada kpoca, que reforga elou cria 

transversalidades que sugerem novas conformações. Essas imbricag6es de 

breas siío sistemas multidimensionais, heterogêneos e rnutiiveis, em contínua 

transformagão, e de grande vitalidade. 



2. AS TECNOLQGIAS DIGITAIS 

2.1, A Comunicação e w Sociedade 

Partindo do cenhrio das midias nas sociedades do século XX, Pierre 

LÉVY faz uma anhlise das transformações do pensamento provocadas pela 

informAtica, desenvolvida predominantemente no seu livro A s  Tecnologias 

da Inteligência (1995). Ele afirma que a construção do saber com suas bases 

estabelecidas no século XVII pela difusão da impressão passa por uma 

reconfiguração, devido a complexificação e deslocamento do centro de 

gravidade dos modos fundamentais de gestão da sociedade - oralidade, 

escrita e ipaformática. Os saberes não sgo substituídos uns pelos outros, mas 

coexistem conformando uma sociedade cada vez mais multidimensional. E 

neste universo que as tecnologias s3o pensadas, mostrando que objetos e 

técnicas, singularidades e subjetividades ocupam seu espaço no inconsciente 

intelectual do homem, ou seja, num saber coletivo que se estabelece 9. 

medida que as tdcnicas são vivenciadas através dos objetos que estas ajudam 

a formar e das entidades que criam e são criadas pelas tecnologias. 

Os sujeitos atuam em jogos e artimanhas de poder, transmitindo uns 

aos outros mensagens - nem sempre conscientizadas - que estgo entranhadas 

nas suas convicpões quando fazem as escolhas do dia a dia. As técnicas sE[o 

corporificadas nas entidades, objetos e construç6es, agindo como atores não 

humanos8, que transmitem, ratificam ou at6 desviam desejos e ideais 

culturais. 

8 "Tudo que for capa de produzir urna diferença em m rede ser6 considerado como um 
ator, e todo ator Mnirá a si mesmo pela diferença que produz. Esta concepç40 Q ator nos leva, em 
particular, a pensar de forma sirnétria os homens e os dispositivos técnicos. As máquinas sb feitas 
por hommq elas contribuem para formar e estmtum o funcionamem das sociedades e tts aptidões 
das pessoas, elas muitas vezes efetuam um tiabalho que poderia ser f e i  por pessoas m o  você ou 
eu. Os dispositivos t h i c o s  são prtanto redmente atores por completo em uma coletividade que ja 



Nas sociedades, em diferentes épocas, dominam algumas explicagões 

que fazem a síntese da vida em geral (macroentidades), baseadas na religião, 

economia, filosofia, ciência ou atd mesmo na técnica. Na verdade estas 

explicaç6es não passam de dimensões de análise fechadas, disciplinas que 

encerram um determinado ponto de vista, são abstrações. Ngo podem por si 

mesmas conduzir a evolução, a não ser por intermédio da açgo de atores 

humanos. 

A tese principal de LÉVY 6 que a comunicação e a maneira de 

pensar sZío condicionados pelos processos materiais continuamente criados 

pelo homem. A técnica, fazendo parte da vida, nlo usufrui de limites 

definidos para a sua averiguaçiio, podendo ser criadas novas distinç6es 

sempre que se desejar analisar novos enfoques. Homem e técnica não devem 

ser separados. Este 4 um erro que engloba incompatibilidades insolúveis, 

pois um mesmo objeto de estudo pode estar em ambas categorias. Ou seja, a 

informática é tanto objeto de estudo das transformações da maneira de pensar 

do homem contemporâneo, quanto fonte instituinte dessa nova maneira de 

pensar - detentora de um conhecimento que está inserido na sua prbpria 

concepção. É no mínimo dúbio considerar conhecimentos jB assimilados e 

tidos como culturais, que foram elaborados no passado também a partir da 

tecnologia, como diferentes dos construidos atualmente por meio de novos 

recursos técnicos ainda pouco familiares, mas com grande potencial para 

exploração. 

A incidência de uma grande influbncia das mídias eletrbnicas 

(fundamentalmente da informática) sobre a cultura contemporhea, iniciada 

no fim da Segunda Guerra Mundial, e a partir dos anos 70 no caso dos rnicro- 

computadores, possibilita a experimentaçgo uma época ímpar de grandes 

transformações, onde os saberes estabelecidos oscilam num terreno em 

constante mudança. Esta é uma situaqão especial, na qual é vivenciado o 

não podemos dizer puramente human$ rn cuja fronteira esth em permanente redefinição."(L&y 
1995: 137) 



difícil delineamento de novos parâmetros de representaçfio e a abertura a 

novos imaginários muito pouco estabilizados, pois a compreensão estbr 

comprometida quase todo o tempo com os processos de transiçiio. 

Propondo a ecologia cognitiva, LÉVY faz um longo passeio através 

da histbria das inteligências, com o intuito de relembrar os processos de 

assimilação das ttcnologias, que ocorrem de maneira tão sútil que parece que 

as coisas sempre assim estiveram, determinadas pela história. 

2.2. A Comniiica@o e o Hipertexto 

As relaç6es se confirmam, reafirmam ou se desfazem através das 

comunicaqões diiirias, nos mais diversos níveis. Na comunicação, as avanços 

e recuos na fomulação de informações se dgo num território em continua 

mudança e estabelecimento, no qual cada interlocutor, a sua maneira, tenta 

influir sobre as mensagens futuras. A cada instante novos dados são lançados 

no contexto, reconfigurando a situaçgo anterior. Não é difícil inferir que as 

técnicas de transmissão e tratamento das mensagens atuem diretamente no 

contexto, acelerando elou reconduzindo para direçaes diversas uma 

proposição inicial. 

Num processo de comunicação qualquer a atengilo é seletiva, pois 

considera a situação vivenciada e conduz a seleçgo de sentidos possiveis que 

determinada palavra, por exemplo, sugere numa conversa ou leitura. Dado 

um núcleo, no caso uma palavra, e vários pontos viáveis de chegada (os 

sentidos possíveis da palavra referida) que serão atingidos ou não - cada 

alternativa pode ser apenas um cometa de rhpida consideração, ou um novo 

núcleo (n6) difusor de sentidos selecionado (conectado). Esta sequência de 

cenas está relacionada com o hipertexto, na medida que delineia um perfil 

aberto em construção. Hipertexto é um termo sugerido pelas midias digitais, 



que incrementa a construgão de significados pelo usuhrio de um computador 

conectado a uma rede de dados. 

Vannevar Bush foi o primeiro pesquisador a se referir à idéia de 

hipertexto, em 1945 com o artigo As  We May Think. Foi ele que concebeu a 

calculadora analbgica ultra-rapida que auxiliou no financiamento do Eniac, 

primeiro computador digital com vlilvulas - continha 18 mil válvulas de 16 

tipos diferentes, pesava muitas toneladas e ocupava o espaço correspondente 

a 30 metros de largura por 3 de altura. Para programfi-10 era necesshrio 

conectar diretamente os cabos dos circuitos, e as instruçaes eram 

transmitidas atravks de cddigos binhrios por meio de cart8es perfurados e 

fitas magnéticas. Sua construç80 esth relacionada com a Segunda Guerra 

Mundial e sua utilização, sobretudo, aos chlculos balísticas. 

Bush prop6s o Memex ( M e m o  Extender) para mecanizar a 

classificação e seleçiío por associação, paralela a indexagão clássica. 

Contudo, foi no inicio dos anos 70 que Theodore Nelson criou o termo 

hipertexto exprimindo a idéia de escritalleitura nSio-linear no sistema 

infonnático, embora nesse período os sistemas de telemática9 tivessem, 

recém sido instalados e os computadores ainda não acessassem bancos de 

dados nem efetuassem processamento de textos. Nelson denominou de 

Xanadu a sua idealização, com a qual seria possivel escrever, interconectar- 

se, interagir, comentar textos, acessar filmes e sons disponíveis numa rede, 

etc. Xanadu se assemelharia a relação que a humanidade mantém consigo 

mesma e com a membria de seu passado, de modo múltiplo, entrecruzado e 

constante. 

Pierre LÉVY sugere a metáfora do hipertexto para as situaçaes em 

que a significação esth em questão, extrapolando o campo da comunicapão. 

Ele propõe seis princípios abstratos para caracterizar o hipertexto. 

'Te idca :  Neologismo criado na França por Simon Mora e Aleiin Minc para designar os 
sistemas de comunica#b que utilizam simultaneamente a tecnologia de decumunica@o e a 
tecnologia da infodica, tais como o videotexto e o cxmiputridor." (Parente 1996: 289) 



1 )  Principio de metamorfose: o hipertexto é uma rede de significaç80 

que esta em permanente construç3o e renegociação. A sua 

estabilidade temporária depende de um trabalho seletivo que envolve 

pessoas, imagens, textos, objetos, etc. 

2 )  Principio de heterogeneidade: os nbs, (imagens, palavras, sons, 

modelos, etc) e canexries (ldgicas, afetivas, etc) são heteroggneos, 

onde podem interagir indivíduos, grupos, artefatos e/ou forpas 

naturai S. 

3)  Principio de multiplicidade e de encaixe das escalas: a 

organização do hipertexto t fractal, ou seja, todo no pode se revelar 

composto por uma rede, e assim sucessivamente. E uma escala pode 

influir em outra - como o elemento de uma microrrede, uma 

pontuação numa frase, pode ter consequências na vida de inúmeras 

pessoas pela transformação do sentido expresso. 

4 )  Principio de exterioridade: toda a rede depende de uma açEo 

externa para existir, para incorporar conexões novas, para interagir 

com elementos físicos ou d o .  "Na constituiç80 da rede 

~ociot4cnica~~ intervêm o tempo todo elementos novos que d o  lhe 

pertenciam no instante anterior: eletrons, micróbios, raios X, 

macromoleculas, etc. " (LEVY, 1995, p. 26)  

5 )  Princípio de topologia: o funcionamento do hipertexto se dá por 

vizinhança, por seleção de caminhos. A rede não est8 no espaço, ela 

é o espaço. 

'O Para LRvy, sociotécniw se refere aos agencimentoq neg&ç&s, ações, deliberações 
posdveis a partir da int- com determinada técnica, que gera um contexto com flexibilidade e 
fluxo v i f i c o s .  



6 )  Princípio de mobilidade dos centros: a rede possui diversos 

centros que trocam de situaçiio a cada opçiio do usuário, passam de 

nós a pontos de um percurso indeteminado. 

Hipertexto aqui e usado englobando também a dimensao audiovisual, 

visto que tanto som quanto imagem podem ser considerados textos, embora 

as imagens sejam mais etbrangentes que seus co-irmãos linguisticos (os 

signos falados e escritos). Deve-se entender texto no seu sentido mais gemi, 

de discurso elaborado ou com prapbsito deliberado. 

MAENZA (1993), em Hipertexto como Ferramenta de Apoio pio 

Processo de Ensino- Aprendizagem, reforça que o hipertexto direciona a 

atenção para a relação entre as iddias mais do que entre os fatos isolados. 

Relata que trabalhos de psicologia revelaram que os indivíduos estabelecem 

mentalmente, a cada nova informação, um vinculo não seqiiencial de idéias, 

sendo, portanto, de fundamental importância a escolha as associações na 

estrutura dos sistemas hipertextuais, para auxiliar na recordação dos dados e 

na formaçiío de novos conceitos. 

2.3.0 Hipertexto e a Criaçfio do Computador Pessoal 

LÉVY considera que a própria criação do computador pessoal 

ocorreu num contexto hipertextual. Na década de 70, na comunidade 

californiana do Silicon Valley, em torno da Universidade de Stanford 

formou-se uma comunidade muito especial. Instituições científicas e 

universitárias, indústrias eletrônicas, movimentos hippies e de contestação 

compunham uma atmosfera ebulitiva onde as idéias, paix6es e objetos se 

misturavam dando condições para que jovens inquietos levassem adiante o 

ideal de cxiaptio do computador pessoal, numa atitude de rebeldia ao sfafus 

goro da sociedade que pressupunha o uso das tecnologias para poucos. 



Entre aqueles jovens de destaque na construgão de objetos baseados 

na tecnologia digital estão Steve Jobs e Steve Wozniak, que criaram a blue 

Box, mhquina digital a serviço da pirataria que permitia fazer ligaçaes 

telefbnicas sem pagar. A bricolagem high tech estava ao alcance das mãos e 

das mentes, artefatos informhticos e refugos de diversas origens auxiliavam 

nas experiências combinatórias, desordenadas e profícuas. Havia um prazer 

técnico de criagbo em si mesma. Esses gênios devotados da computação se 

preocupavam, inicialmente, mais em construir o seu computador do que com 

suas fungões futuras, pois n5o tinham teclado, monitor, a memiiria era muito 

pequena e também ngo tinham linguagem de programaq30, mas afinal, este 

era um segundo momento. 

O Homebrew Compzcter Club, do qual participavam Jobs e Wozniak, 

era um dos grupos undergrouptd que trabalhava ativamente para a 

reapropriaçiío e desvio das tecnologias de ponta, com slogans do tipo 

conzputers to the people. Os membros do clube se reuniam para que suas 

criaçbes fossem admiradas, criticadas e depois assimiladas em novas criações 

heteroggneas quanto ao surgimento, As idéias e 9. concretização. Foi deste 

emaranhado de pessoas, emoçGes, ideais e produgões que surgiu o 

computador pessoal: um híbrido hipertextual por origem que nasce uma 

segunda vez, mas agora fora dos limites militares e científicos, das potências 

empresariais e de um circulo limitado de usuários. 

O desenvolvimento dos computadores pessoais ocorreu em muitas 

frentes paralelas. Jobs e Wozniak empenharam-se na criação do computador 

Apple, dedicando-se a pesquisa de interfaces materiais fáceis de manipular 

pelos usuários não especialistas que desejassem executar trabalhos 

específicos, o que possibilitou que a interface se desenvolvesse rapidamente 

pela atuação de programadores, amadores e profissionais, que utilizavam o 

prbprio Apple para criarem seus programas a serem rodados nele mesmo. 



A partir dai cada vez mais a preocupação com a otimização da 

interface ocupou lugar de destaque na informhtica, dando origem a GUI 

(graphic user interface), que esta analogicamente relacionada a uma mesa de 

trabalho, possibilitando que a interaçgo usuhrio e computador seja mais 

intuitiva, requerendo pouco tempo para a sua aprendizagem. 

Novos periféricos são criados e conjugados ao computador, que 

amplia sua linha de aç5o constantemente. O surgimento da impressora laser, 

por exemplo, configurou uma nova relaçgo entre computadores e usuários, 

dando origem h editoração eletranica (DTP: desktop pubdishing). O uso do 

computador na prática, supera qualquer expectativa prevista, pois o 

intercâmbio de produções sugere elou direciona o aperfeiçoamento contínuo 

desta tecnologia numa construção em parceria de contextos, instrumentos e 

imaginário. 

Desde o final da dkcada de 60 existem programas para interaggo em 

grupo, como os imaginados por Douglas Engelbart (miiltiplas janelas de 

trabalho, rnanipulaçZío com mouse de complexos informacionais 

simbolizados graficamente, conexões associativas de bancos de dados elou 

trabalhos de diferentes autorias - hipertextos - e gráficos dinâmicos para 

representação de estruturas conceituais - os groupwares de hoje). Mas 

somente nos anos 80 foram popularizados pela Xerox, Sun Comguters e 

Apple. 

Engelbart desejava uma interface intuitiva, metafórica e sensiirio- 

motora que incentivasse o usuário a novas descobertas e ratificasse o 

conhecimento já assimilado, pela repetiçgo de tarefas iguais para objetivos 

iguais em situações diversas, em detrimento daquela interface aifanumérica 

abstrata, desprovida de sentido para o leigo e rigidamente codificada. Com 

tais interfaces a aproximação das midias da comunicação as tecnologras 



intelectuais" se faz mais facilmente e mais amighvel ao sistema cognitivo 

humano. Ele preocupou-se com o papel da informatica na cogniçlo humana e 

das instituiqoes, dava atengão constante as mínimas reações dos usuários aos 

seus programas, ou de suas equipes de trabalho, ou até mesmo suas 

sugestões, que eram consideradas objetivando um método de trabalho lento e 

progressivo no uso do computador. A enfase se desloca do objeto 

(equipamento) para o projeto sociotdcnico interativo. LÉVY enfatiza: 

Vale a pena repetir que a maior parte dos programas atuais 
desempenha uma papel de fecnologia intelectual: eles 
reorganizam, de uma forma ou de outra, a visao de mundo de 
seus usuários e modificam seus reflexos mentais. As redes 
informáticas modificam os circuitos de comunicação e de 
decisão nas organizações. 1. ..3 Deveríamos, antes, considerar 
os grandes participantes da 'revolução da informática' como 
homens políticos de um tipo um pouco especial. O que os 
distingue é o fato de trabalharem na escala molecular das 
interfaces, lá onde se organizam as passagens entre os reinos, 
lá onde os microfluxos siio desviados, acelerados, 
transformados, as representaçaes traduzidas, 18 onde os 
elementos constituintes dos homens e das coisas se enlaçam. 
(1995, p. 54-55) 

Na interface do computador está inserido o compartilhametito de 

sentidos viabilizado pelo hipertexto, como uma rede de associaç6es 

eventuais, afetivas elou racionais, que é construída e reformulada a todo 

instante quando ocorre comunicação. Nesta tecitura interminálvel de 

significados, ecoam para além da Iinearidade as tecnologias digitais que 

retomam incisivamente o hipertexto como um recurso instintivo e natural as 

prerrogativas cognitivas humanas, já que um simples texto, seja ele de que 

natureza for, leva a um número infindo de associações (carhter rizomiitico do 

sentido). 

'' Pierre Levy pro* as tecriologhs da intelighia como os recwsos tkcnicos dos quais o 
homem se vale para constniir seu conhecimento mim dado tempo e espaça. Elas s b  asimiladas de tal 
maneira que passam a fazer parte das crenças e concepções dos homens, sendo muitas vezes 
empecilho para que novas tecnologias possam se desenvolver. 



2. 4. As TecnoIogiss do Pensamento Rumo ao Computador 

Retomando a histbria das tecnologias, Pierre LEVY salienta a 

oralidade primária, a escrita e a informáiica como os três tempos básicos do 

espírito humano. A diversidade de formas sociais que o tempo e o 

conhecimento assumem, mostram que ambos s5o forjados conjuntamente, o 

que de certa maneira permite perceber que não siio definitivos: ao mesmo 

tempo que são transitórios são alicerces do porvir. O conhecimento e a 

vivência da temporalidade de hoje estão embasados na escrita como 

tecnologia que direciona a construpão da realidade. Cada época cmda os fios 

da história que tece a supremacia de uma determinada tecnologia, seja do 

simples falar ao engenhoso computador. 

O homem esta envolto na história de seus artefatos. Ao guardá-los, 

colecion8-los, conservá-los ou reproduzi-los ele está guardando, 

colecionando, conservando ou reproduzindo maneiras de pensar, de construir 

e de enffentar situaqks distintas (estratégias cognitivas). No momento em 

que concretiza um pensamento através da tdcnica, ambos - homem e tdcnica 

- ficam inscritos no objeto e no tempo. Alem da técnica, a linguagem 

também auxilia na manutenção da rnembria desses fatos, ou melhor, 

diferentes tkcnicas são utilizadas para sobrepor dificuldades e transmiti-las, 

ji que também a linguagem é uma tecnologia a serviqo das limitações e da 

vontade humanas. Desta maneira, percebe-se mais facilmente o papel das 

tecnologias, em especial das tecnologias da inteliggncia (a oralidade, a 

escrita e a informática) no desenvolvimento e história da humanidade. 

O espaçoltempo é construido por meio de crenças, produções e 

tkcnicas, o que viabiliza várias direçGes, mas todas de sentido único, ngo há 

possibilidade de parar o tempo, apenas de acelera-lo elou multiplicá-lo como 

tem sido feito atravds da história, como enfatiza LÉVY: "As sociedades, 

estas enormes máquinas heteróclitas e desreguladas (estradas, cidades, 



ateliês, escritas, escolas, línguas, organizações políticas, multidões no 

trabalho ou nas ruas.. . ) secretam, como sua assinatura singular, certos 

arranjos especiais de continuidades e velocidades, um entrelace de história." 

(1995, p. 76) 

A produçiio do espaçoltempo nas sociedades sem escrita esth 

praticamente baseada na memória associada ao modo de utilização da 

linguagem. Assim qualquer proposição deve ser retomada e repetida 

oralmente periodicamente para não cair no esquecimento. Temos uma 

circularidade cronológica vital para a existencia dessas comunidades. 

Na escrita, assim como na oralidade, o percurso foi longo para a 

absorgão da nova tecnologia que se fazia presente, bem como para seu 

contínuo aperfeiçoamento ao longo dos séculos. PrBticas como a teoria, 

lógica e sutilezas de interpretação de textos foram acrescidas às narrativas 

miticas do conhecimento oral. O alfabeto e a impressão foram aperfeiçoados, 

delineando o papel fundamental da ciência como o conhecimento dominante. 

A impressão a partir do sdculo XV tende a estabelecer uma nova história, 

com ela termina a relaqão da memória com o passado, o presente e tratado 

através das narrativas e inicia-se um futuro com promessas de análise 

objetiva. 

A memória assume uma posição secundhria para a manutençlo e 

difusão do saber, que passa a ser estocado, disponibilizado e comparável, 

sugerindo aos homens do conhecimento que a verdade não depende mais da 

subjetividade de quem comunica. A rnem6ria impessoal, colocada num objeto 

a ser consultado, separa o saber da identidade pessoal ou coletiva. O saber 

passa a ser alvo de exame, esth distanciado das experiências diárias de 

aprendizado comum. 

As tecnologias da comunicaçbo não determinam, mas condicionarn o 

pensamento, abrindo certas possibilidades ao devir a ser trabalhado pela 

coletividade, que seleciona, negligencia, desvia ou reforça as tecnologias do 



conhecimento de cada época. Na atualidade, a escrita é reforçada em parte 

pelo computador, que permite uma editoraçgo rapida e modelável dos 

conhecimentos já estabelecidos ou de conhecimentos que esta0 sendo 

efetuados pelo auxilio da demonstração visual. Mas incorpora, e at6 exige, 

um novo comportamento que p6e a &nfase na ação, na intnteração, na 

descoberta sadia da renovwçiio que e a prbpria vida, ao invks da determinaçgo 

de regras e teorias estáveis. 

O computador concreto B formado de inúmeros dispositivos materiais 

e programas que se imbricam formando uma interface Única de dificil 

separação. Estes recursos, em grande escala, vem de outras áreas do saber 

além da inform&tica, encerrando técnicas da eletrdnica, das 

telecomunicaç6es, da matemhtica, da psicologia cognitiva, da lbgica e da 

neurobiologia. Estas contribuições exteriores tão heterogêneas formam um 

todo em funcionamento homogeneo. Em informfttica n8o há uma estabilidade 

capaz de representar a identidade de uma idkia concluída. Os computadores 

são redes de interfaces abertas a conexões imprevisiveis que estão sempre a 

mudar o seu significado e uso. 

Com a digitalização das tbcnicas de comunicaçáo e de proc'essamento 

de informaç6es, aproximaram-se de maneira até entao única o cinema, o 

rhdio, a televisão, o jornalismo, a edipão, a editoração, a música, as 

telecomunicaçi3es, a arte e a informhtica em geral, pois SOCO relegadas a um 

segundo plano as questaes práticas relativas as áreas específicas, tratando-se 

os problemas num conjunto de interfaces comuns a vários interesses. 

Problemas como composiçi%o, organização, apresentagão e dispositivos de 

acesso são enfrentados gela digitalizapao e simplificados para utilizaç%o em 

diferentes produções, através do computador. A codificação digital, por bits, 

é a base de toda interface, seja sonora, textual, imagttica fixa ou em 

movimento. 



Na rede digital em formaq8o estgo localizados quatro p6los 

funcionais, que segundo LÉVY substituirlo as antigas distinções fundadas 

sobre múltiplos suportes audiovisuais como cinema, imprensa, gravação 

musical, rádio, televisiío, telefone, edição, etc. São eles: 

1) a produçtio de dados, programas e representaqbes audiovisuais; 

2) a seleção, recepçgo e tratamentos de dados; 

3) a transmissão atravts de serviços integrados; 

A multiplicidade de montagens e bricolagens que a digitalizagão 

permite através do computador, nos remete para produgões multimidia, onde 

cada um ter8 sua área de criação e preparação de produtos a serem reunidos 

num conjunto final complexo. A compet6ncia específica a qual o hipertexto 

se refere, os conhecimentos específicos de informática para determinada 

produção e a composiçiio da tela interativa, exigem sujeitos capazes de: 

"Inventar novas estruturas discursivas, descobrir as retbricas ainda 

desconhecidas do esquema di-ico, do texto de geometria varihvel e da 

imagem animada, conceber ideografias nas quais as cores, o som e o 

movimento ir80 se associar para significar, estas sgo as tarefas que esperam 

os autores e editores do próximo século." (LÉVY, 1995, p. 108) 

Tudo isto a semelhança dos grandes impressores do skculo XV que 

eram letrados, humanistas e competentes tecnicamente, o que resultava em 

serem capazes de explorar a nova organizagão do saber e suas trocas num 

momento de aceleradas transições com consequencias até ent8o ineditas. 

O desdobramento da telematica, unificando técnicas anteriormente 

separadas em especialidades distintas, como televisão, cinema, imprensa 

escrita e telecomunicações, cria um quadro de fronteiras móveis em favor da 

circulaçiio de informações, da imbricamento heterogêneo de áreas e técnicas 



que transformam as interfaces em hibridações tdcnicas que conjugam um 

novo território - o computador. 

Esta metamorfose constante de linguagens, que o computador, por 

meio da digitalizaçiio, põe em prfitica, produz um novo tempo. A informhtica 

acelera a mobilidade do homem e das coisas do stculo XX: com ela passa a 

ser possível o inacabado como uma forma produtiva aceita e incentivada 

socialmente. O estoque, a duplicaçao de dados, nao resumem a abrangência 

dos recursos digitais - antes pelo contrário, esta t uma visiio limitada que 

não credencia a amplitude de suas ressonâncias cognitivas. 

Os processos sociotécnicos da informática nos mostram que o 

conhecimento do tipo operacional, ou seja, aquele que está sempre em 

mutaçgo, adensamento ou refomulação, refletem a situaçS[o da compet2ncia 

das diferentes especialidades e do mercado em determinado momento, ao 

invés de simples memórias de percursos. 

Os ritmos sociotécnicos se alteraram da oralidade para a escrita, de 

circular para linear, passando a pontual com a informática, sem contudo se 

anularem. Com este desenvolvimento não há a negaqão dos processos de 

inteligência anteriores, mas o convívio rnirltiplo, fragmentado e por vezes 

cabtico entre eles. Opostamente a uma sugestgo de supremacia da telemática, 

devemos conceber a imbricação, a coexist6ncia e reinterpretaçgo reciproca 

dos circuitos de produção e de difusao do saber nestes tempos de adaptação e 

assimilaçgo de novas tecnologias que desestruturam as confianças, 

prometendo reformulaçGes e excesso de ofertas científicas, de lazer e 

facilitação do trabalho, quase que diariamente. 

Se 6 verdade que a perspectiva operacional da inform&ticei satisfaz 

uma sociedade de muitas mudangas, em formação e questionamento 

constante, em oposiç8o à estabilidade do período da oralidade e ao 

estabelecimento de verdades definitivas da objetividade da escrita, é porque 

a rapidez e a pertinsncia das execuções e modificações que possibilita k uma 



maneira de objetiva a verdade do período da escrita a ponto de fazê-la 

dingmica e operacional. 

Retomando os par6metros da piis-modernidade, verifica-se que a 

verdade nlo deixa de ter valor, apenas é relativizada (da grande histbria para 

pequenas histórias), o centro de gravidade é multiplicado e deslocado. Os 

modelos, agora, se encontram no território da simulação, em continua 

transformação e corregão, pelo computador. Eles s%o apenas Úteis, nem 

verdadeiros nem falsos, e necessários para a visualização de conceitos 

importantes h tomada de decisões, ao ensino e a pesquisa. Neste processo, a 

importância esth na operação temporária ou at4 mesmo normativa, ao invés 

do esclarecimento definitivo. Na simuIação estão implícitos a interação, a 

descoberta e a participação. 

A simulagão pode ser considerada uma espécie de irnaginaggo 

auxiliada pelo computdor, que amplia o raciocínio. A simulagão 

corresponde a etapas anteriores A teorização de um tema qualquer. Ela está 

relacionada &s etapas de acertos e erros, de bricolagem de conhecimentos, de 

imaginação anteriores h exposição racional de conclusões. As simulações por 

computador sio o primeiro passo para exploraç8es mais complexas e em 

maior número do que se estivéssemos limitado pelas condições naturais da 

imaginaçlo mental e de sua memória a curto prazo. 

Pierre L ~ V Y  sistematiza os três períodos do espírito - oralidade, 

escrita e infomática - num quadro analítico que salienta as grandes 

diferenças das tecnologias da comunicaçQo como ferramentas da inteligência. 

Esta sinopse coloca em evidência uma relagão da oralidade com a 

informitica, onde pode ser constatada "a imediatez dos efeitos da ação e o 

fato de que os protagonistas da comunicação partilham um mesmo contexto e 

aproximam as midias eletranicas da oralidade."( 1995,~. 126) 

A conclusões semelhantes chega Ftlix GUATTARI (1 997) 

analisando a subjetivação nas diferentes sociedades, em especial neste final 



de século que retoma, embora de maneira peculiar e adequada ao seu tempo, 

o espírito do homem das sociedades nlo letradas, que vivenciava diferentes 

identidades que permitiam ao seu imagin8rio uma existencia nio menos 

conflituosa, porkm mais espontânea e menos dicotomizada. Isto porque não 

separava os afetos dos conhecimentos teóricos construidos As custas da 

separação artificial subjetividade vs objetividade, que a escrita propiciou, 



TABELA 2: OS TRÊS P ~ L O S  DO E S P ~ I T O  (QUADRO RECAPITULATIVO) 

PoIo de Oraüdade Polo da Escrita Polo Irrformitim 
Piimirh mediático 

Figuras ab C Í l o s  Linhas Segmentos, pontos 
Tempo 
Dr&ica - H h n t e  do & m o  - Histbria, na jmspectiva de - Velocidade pura sem 
Cropm0#5gica retorno. uma rdzação. hOnmnte. 

- Devir sem referencial - Vesiígios, acurnulaçSo - Pldidade de devires 
nem vestigio imediatos (a dinamita 

fundmental do polo 
infodtico-medihtico 
permanece pucialrnente 
indeteminada 

&ferencid - Insaiç& em uma - Retardo, ato de diferir - Tmpo red 
temporui lia ação continuidade imemorid. - Inscrição no tempo com - A imediez estendeu 
e & seus efiitm - Imediata. todos os riscos que isto seu campo de aqão e de 

implica m a ç ã o  h medida da 
rede informátim- 
rnedibtico 

Pragmhm & - Os p d o s  da - A disthcia entre os - Conwtados A rede 
cchmWc@ cornUnicaq30 hipertextos do autor e do infodtico- mediitica, 

encontram-se leitor pode ser muito gmde. os atores da 
mergulhados nas Disto resulta uma pressão em comunicaçb dividem 
mesmas circunstfuicias e d i r w  A universalidade e a cada vez mais um 
cornpaatilham objetividade por pme do mesmo hipertexto. 
bipertextos prbximos. ernissor, assim como rt - A pressão em d i i  

necessidade de u m  atividade i objetividade e a 
i-retativa qlicita por universalidade diminui, 
parte do receptor. as mensagens são cada 

vez menos produzidas 
de forma a dumem. 

Distancia do - A memória encontra- - A memória &h semi- - A memhria social (em 
i d v k h o  em se eucamada em pessoas objetivada no e d o  no permanente 
re- ti vivas e em grupos escrito: ~ f o r r n ~ )  
memota 9~:hI amantes. possibilidade de uma crítica encontra-se quase que 

ligada ei uma separação td ínente  objetivada 
parcial do individuo e do em dispositivos 
saber; th i cos :  declííio da 

exigência de verdade ligada verdade e da crítica. 
A identificaçSo parcid do 
indivíduo e do saber. 
- Teoria (explicação, F m u s  emôniw - Narrativa 

&&r - Rito 

- Int- - Simulação 
- PmuarGncia ou - verdade, de acordo com as - Eficácia 
conservaç&o. moddidades da: - Pertinência local. 
- Significaç30 (com crítica, - Mudmças, novidade. 
toda a dimensão objetividade, 
emocional deste terrno) universalidade 

FONTE: Uvy, 1995, p. 127 



2. 5. A Ecologia Cognitiva 

A ecologia cognitiva proposta por Pierre LÉVY prepara o caminho 

para o entendimento da hibridaggo como fator característico das produçBes 

da sociedade inforrn8tico-mediática. O tempo real desdobrado em 

temporalidade social e o conhecimento por simulação sSLo duas 

diferenciações peculiares a este período, favorecidos pelo uso do 

computador, em contraposição aos períodos anteriores baseados 

primeiramente na oralidade e posteriormente na escrita. 

A ecologia cognitiva estuda as coletividades cosmopolitas, 

articulando elementos heterogbneos como o pensamento individual, as 

instituições sociais e as técnicas de comunicação, negligenciando as 

tradicionais fronteiras das espkcies e reinos para uma compreensão baseada 

em trocas cada vez mais singulares. Neste percurso, o caminho não e 

estabelecido rigidamente, o zigue-zague sintetiza a escolha hipertextual, 

múltipla, rizomatica e indiscutivelmente heterogsnea. 

A dicotomização sujeito e objeto é deixada de lado, em favor de uma 

pesquisa centrada no homem como um todo composto de muitas 

singularidades. O sujeito pensante e um micro ator da ecologia cognitiva que 

o contém e restringe. O homem ao mesmo tempo k ,  produz e sabe sob os 

condicionantes de sua comunidade de acesso. A psicologia cognitiva cre na 

pluralidade e na multiplicidade de componentes do sistema cognitivo 

humano. Muitos processos mentais sgo inconscientes, de onde se deduz que a 

consciência é apenas uma das interfaces entre o organismo e o meio que este 

habita. O pensamento ocorre numa rede de interconexão de fenamenos 

biológicos, modelos cognitivos, relações humanas, idiomas, sistemas de 

escrita, instituigães de ensino, impressos e computadores que transforma e ao 

mesmo tempo traduz as representaçtíes humanas. 



Este enfoque direciona para a concepção de GUATTARI sobre a 

subjetivaqâo das comunidades. O reconhecimento da multiplicidade e da 

diversidade como elementos constituintes deste final de século não dispensa 

a existência de processos globais de criaçiio e a necessidade de explicação da 

realidade. Porém, neste universo heterogeneo, a subjetividade12 passa a 

desempenhar um papel considerhvel no cenhrio tecno-científico. 

Temas tradicionalmente relacionados à arte passam a interessar a 

ciencia, tais como subjetividade, singularidade e criatividade, recriando 

diferentes possibilidades de análise e de relaqões entre processos. Acasos e 

condicionantes, reversibilidade e irreversibilidade, universalidade e 

relatividade fazem parte do mesmo quadro científico- cultural. 

A ecosoJia - articuaçGo ético-politica - 4 proposta por GUATTARI 

(1997) para o entendimento e enfrentmento das questaes complexas que 

atingem nossas sociedades em contato estreito com os produtos da tecno- 

ciência. Com este enfoque a sociedade atual reinventaria práticas especificas, 

coletivas e individuais, para reconstruir maneiras de ser para a vida em 

grupo. A tendtncia passada de supervaloxizar o pensamento e técnicas 

cientificas para desvendar, entender e solucionar problemas da natureza, da 

mente e da sociedade fez com que as próprias ciências humanas e sociais 

descartassem as dimens6es subjetivantes, como as contradiç6es e mutagões 

das posições de significados. Encarando os paradigrnas estéticos como 

aliados na retomada da subjetividade nas sociedades atuais, o processo 

construtivo artistico sugere uma vocação para evoluçfio, inovação e abertura 

de perspectivas sem que seus sujeitos se importem com as fundamentações 

tebricas das academias. Com tais atitudes eles orientam o sentido nao apenas 

da evoluçlio prática nas suas áreas de atuação, mas tambkm das bases tebricas 

que refletem as reais renovações. 

. 

lZ Subjetividade é a " d i s k  de interioridade da swisação i...] pode ser oorifusa, 
inconsciente, miiltipla, hetwogheri, eh  constitui - contrariamente Ei consciência - uma dimensão 
contrária do psiquismo e d v e z  até sua essência." ( LÉVY, 1996: 104 ) 



Assim as ciências tidas como duras se vêem periodicamente 

necessitadas de revisão de suas teorias. 

O distanciamento entre as prhticas ecológicas - mentais, sociais e 

naturais - e as prhticas sbcio-políticas de grande abrangencia indica a 

existência de processos de heterogênese. Estes mantkm válidos vhrios 

enfoques que se engajam em híbridos, que n8o devem ser homogenizados, 

para que as relaçaes, individuais ou coletivas, possam enriquecer suas 

alternativas com cruzamentos estudados elou casuais, refazendo, 

remanejando o social a partir das práticas dihrias, em suas múltiplas 

extensbes, abrindo mão do equilíbrio definitivo. 

O poder estético do sentir, segundo GUATTARI (1996) - de igual 

importincia ao poder do pensar filosdfico, ao poder do conhecimento 

cientljcico e ao poder da atuação polkica - é uma proposição coletiva 

privilegiada desta época. Seu enfoque não se refere à arte institucionalizada , 

mas à dimensão da criagão em seu estado nascente. Para ele a dicotomizaçlo 

tecnologia e sociedade não se justifica, pois acredita que os interchbios 

miiltiplos entre as Areas do conhecimento estão isentos de qualquer 

singularidade que impeça o inter-relacionamento continuo. 

Na ecologia cognitiva o contato com a delimitaçzlo de hreas, com o 

estabelecimento de limites, mesmo que temporhrios, é necessária para o 

entendimento de um certo conteúdo num certo instante qualquer. Sempre, os 

critérios estabelecidos e as convenções histbricas e circunstanciais siío 

utilizadas para traçar conceitos e reconhecer analogias familiares. Isto não 

significa que hfi uma tendencia social i estabilização e continuismo, bem 

pelo contrhrio, de acordo com seus interesses e projetos os indivíduos 

reinterpretam o conhecimento no qual se baseiam para propor mudanças. O 

social atua (pensa) nas atividades cognitivas dos sujeitos, enquanto que estes 

contribuem para a construção e reconstnição constantes das instituições 

pensantes. 



As tbcnicas agem de forma direta na ecologia cognitiva atravts de 

novos ztgenciamentos entre homens e sociedade, e indiretamente por meio 

das rnethforas e analogias que permitem a sua elaboragão pela comunidade. 

As instituições também são tecnologias cognitivas A medida que englobam 

técnicas, produtos, membrias e processos decisórios que caracterizam e 

condicionam atitudes que envolvem toda uma realidade cognitiva local e 

temporal - homens, animais, plantas, recursos minerais. 

Para manter a abertura característica da ecologia cognitiva, deve-se 

analisar as tecnologias cognitivas atravks de dois princípios bhsicos (LÉVY, 

1995) : 

1) a muItiplicidade conectada, ou seja, toda tecnologia intelectual 

contém muitas outras no seu ínterim, visto que toda tecnologia 

intelectual deve ser enfocada como uma rede de interfaces sempre 

afeita a novas possibilidades de uso; 

2) e ri interpretação, cujo papel jamais estA definitivamente 

estabelecido por um sentido abrangeate e determinador, pois o 

sentido de uma tdcnica não é especificado de antemão, podendo ser 

modificado ou ate invertido a qualquer momento. 

As estruturas da ecologia cognitiva são fluidas, provisbrias e 

moleculares, porque a atividade do pensamento é coletiva, mutável, 

construtiva, onde as subjetividades proliferam propiciando interaqões 

complexas entre homens e coisas. A ecologia cognitiva abrange muitas 

formas de inteliggncias ativas num coletivo dinâmico, perpassado por 

individuagões locais. 

A razgo sofre mutações através dos tempos e espaços por onde o 

homem passa. A racionalidade e mutável, estfi diretamente relacionada às 

normas de racioclnio e processos decisórios formados pelas tecnologias 

intelectuais, que sgo historicamente varifiveis. 



Pierre LÉVY lança mão da teoria conexionista com os argumentos de 

seus pesquisadores, entre eles Rumelhardt, Smolensky, McLelland e Hinton, 

para mostrar como as tecnologias intelectuais se articulam com o sistema 

cognitivo humano. Nesta teoria a ênfase está no funcionamento do sistema 

nervoso e não nas regras da lógica formal. Para os conexionistas, os sistemas 

cognitivos são redes compostas de várias pequenas unidades que podem 

atingir diferentes estados de excitação, que sfio alcançados em função da 

mudanga de estado das outras unidades a que estão conectadas. As causas de 

alteração da rede s3o locais, mas os efeitos se propagam pelas imediações. O 

paradigma da cogniggo é a percepção, e nEo o raciocínio. A percepçlo é o 

processo de desestabilização e de re-estabilização da rede de conexks da 

unidades externas (captadores) e unidades internas. 

Para os conexionistas, cada nova percepção deixa vestígios na rede, 

reforçando aquelas que são repetidas, não havendo diferenças essenciais 

entre percepção, aprendizagem e mernorizaçTio, que seriam englobadas por 

uma função psíquica - que seria a experiência. A imaginação, ou simulação 

de modelos mentais, seria a ativação de estimulos internos de uma 

pseudoperceppão, que utilizaria os vestigios mnésicos das experisncias 

anteriores ( memória de longo prazo). 

Se o sistema cognitivo humano realiza seu processo de 

desestabilização/estabilização sobre estímulos perceptivos, como conciliar a 

existencia concomitante de pensamentos abstratos em geral e do raciocínio 

lógico da atividade científica? Os estudiosos sugerem a existencia de 

artefatos externos (tecnologias intelectuais) aos sistemas cognitivos humanos 

para garantia do pensamento abstrato. 

A combinação de três grandes faculdades cognitivas como a 

percepção, a imaginaçião e manipulação, juntamente com a articulaçiío 

destas com as tecnologias intelectuais, permitem entender todas as 

realizaçbes do pensamento abstrato. A percepção, ou a faculdade de 



reconhecimento de formas é caracterizada pela rapidez. A estabilizaqão do 

sistema cognitivo ocorre numa fraçiio de segundo na interpretação de uma 

determinada excitação dos captadores sensoriais. A percepgão imediata é 

básica. Já a imaginação é um tipo especial de percepção desencadeada por 

estímulos internos, que permite fazer a simulação mental do mundo exterior. 

Com ela, pode-se antecipar, pelo menos em parte, as consequências das 

ações. A capacidade de simular ambientes e suas reações é de fundamental 

importância para o aprendizado. Enquanto que a faculdade mapiipulativa é 

distintiva do homo faber . O poder de manejar o ambiente é crucial na 

construção cultural. A aptidão para a bricolagem nos permite deslocar, 

ordenar, dispor fragmentos do mundo de maneira que representem nossos 

interesses. 

A representação, a capacidade de dar sentido facilita ao homem a 

soluç3o de problemas complexos, que decompostos em segmentos concretos 

e assimilAveis permite o reconhecimento imediato pela percepção dessa 

fração do problema, para então seguir adiante. A traduçiio de situações 

problemas para signos culturais podem ser trabalhados pelas faculdades 

operativa (ou manipulativa) e perceptiva (percepç30 imediata). Desta 

maneira podemos definir a abstraçgo em relaçSio com as tecnologias 

intelectuais. Abstrata é a questão para qual não encontramos representaçBes 

externas para a sua abordagem, tradução ou reformulaq30 de forma a poder 

resolvê-la através de uma série de operaqões simples e concretas. Para nos 

valermos das faculdades perceptivas e manipulativas muitas vezes temos que 

passar por aprendizados e treinamentos como quaisquer atividades rotineiras. 

A capacidade da imaginação, possível ap6s certas experiências 

concretas, nos possibilita a simulagão de situações culturais, enquanto que o 

sistema cognitivo introjeta parcialmente os sistemas de representaçgo t os 

algoritmos operativos utilizados neste processo. As tecnologias da 

inteligência encarnam uma das dimensões objetais da subjetividade 



cognoscente. Objetos e coisas de funções representativa e automáticas são 

postos em jogo nos processos intelectuais. LÉVY, entgo conclui: 

"O ser cognoscente é uma rede complexa na qual os n6s 
biológicos s5o redefinidos e interfaceados por nos tkcnicos, 
semibticos, institucionais, culturais. A distinção feita entre 
um mundo objetivo inerte e sujeitos- substâncias que sHo os 
únicos portadores de atividade e de luz está abolida. É 
preciso pensar em efeitos de subjetividade nas redes de 
interfaces e em mundos emergentes provisoriamente de 
condições ecológicas locais."( 1995, p. 16 1)  

Os produtos das habilidades humanas participam da coletividade 

pensante, pensar é um devir coletivo onde misturam-se homens e coisas. A 

mente humana pensa atravks do meio social em que esta, dos artefatos, das 

instituições, das relações interpessoais. Todo este conjunto cognitivo encerra 

um saber que lhe é intrínseco e especifico. A interiorizaçgo das tecnologias 

intelectuais se dB de forma quase imperceptivel, na relaçiio diária com os 

equipamentos e produtos que criamos, do lápis Q estação espacial, a 

imbricaçgo de sujeitos e objetos ocorre, em transaçries nem sempre 

compreensíveis, coerentes e por vezes até antagbriicas e reconstruindo 

indefinidamente uma rede de relaç6es (ou interfaces), onde o último dado 

influi nos dados anteriores. Nestas comunidades de imbricamentos híbridos, 

a subjetividade 4 envolvida pelos objetos e a objetividade gelos sujeitos. 

A interface nas tecnologias digitais permite que corpos diferentes 

partilhem da mesma escolha, conectando corpos biológicos com sintéticos 

(as mhquinas). Ela está relacionada a traduçlo para o estabelecimento de 

contato entre meios diferentes, h comunicaqão e aos processos 

transformadores para o sucesso de transmissões. A interface é a operadora de 



passagem, nela estão juntos movimento e metamorfose. Pelo menos 

potencialmente, essa transformação é uma ponte conceitual para um padrão 

de pensamento e investigação novos. 

VIRIL10 ao retomar a definiçgo científica de superncie " toda a 

superfície t uma interface entre dois meios onde ocorre uma atividade 

constante sob forma de troca entre as duas substâncias postas em contato." 

(1993, p. 12 ênfase minha) tem a intenção de demonstrar a comutzaçito sempre 

premente a ocorrer, ou seja, a superficie que antes era limite, agora é local de 

passagem, de transferencia entre dois meios, com isso pelo menos 

teoricamente, todas as comunicações são possíveis, do micro ao 

macrocosmos. 

Numa rede de interfaces estão em jogo as conexaes, que permitirão 

reinterpretações e traduçaes entre fragmentos múltiplos, que jamais poder30 

ocorrer sem agões concretas e intencionalmente comunicativas. Na 

informhtica o sentido do temo se restringe à operaçries de transcodificaç8es 

e de administraggo de fluxos de informaçiio. A interface homemlmaquina diz 

respeito ao conjunto de programas e aparelhos materiais que possibilitam a 

comunicação entre um sistema informático e o homem. 

O agenciamento s6ciotecnic0, num momento em que a maioria dos 

usuários do computador não s8o especialistas, exige um tratamento 

acentuado da interface para uma comodidade cada vez maior deste novo 

usuário. Com o surgimento da micro-informhtica nos anos 70, a sua 

popularização foi aumentando a medida que a interface desses 

microcomputadores foi incrementada para facilitar a sua utilização pelo 

usuário final, que cada vez mais não preenche o perfil de especialista. A 

evolução da interface gráfica vai num crescer que favorece o uso fácil e ágil, 

onde o que importa é "fazer de conta", ou seja, criar ambientes semelhantes 

aos ambientes reais e habituais para que o usuário possa se valer da analogia 



de funções para rápida cornpreens80 e desempenho das funções 

oportunizadas gelo seu computador. 

As redes de interfaces permitem perceber o dinamismo que esta 

interação propõe, pois toda a vez que uma nova interface é anexada ou 

retirada de um conjunto já existente, seja um periférico como o mouse ou um 

programa qualquer, transforma as relações a serem estabelecidas, 

modificando-as, por vezes radicalmente. 

Trazendo a noção de interface para as tecnologias intelectuais, 

percebemos mais uma vez a sobreposiçgo de interfaces numa dada interface 

aparentemente única como a apresentaçlio de um livro. Vfirias escolhas com o 

intuito de facilitar a leitura e seu entendimento foram sendo realizadas com o 

passar dos séculos (sequência de assuntos, tamanho e tipo de letra, 

numeração de paginas, etc), a ponto de passarem desapercebidas no conjunto 

que configura a interface final. Sendo a interface uma supexficie de contato, 

traduçlo, conjugação entre dois espaços, seres ou realidades, também e uma 

área de comunicagão/negociaç~o das pr6prias interfaces. 

Num mundo molecular, conexionista, múltiplo e sem conformação 

definida, as interfaces são mecanismos dinâmicos que conciliam as 

diferenças das nossas sociedades, das mais primitivas (menos complexas) às 

mais desenvolvidas e intrincadas de heterogeneidades, nem sempre bem 

resolvidas. 

Sabendo que a interface é o espaço no qual a relação homem- 

computador pode se desenvolver, já em 1950 Douglas Engelbart insistia na 

construgbo de maquinas que agissem como amplificadores do espírito. Com 

esta idéia ele começava a trabalhar a noção de interatividade ligada a 

interface, contribuindo para que o computador passasse de uma simples 

&quina de calcular para um recurso técnico de manipulação cognitiva com a 

etssociaç50 da interatividade e da simulaçZo. 



Independente da estrutura da interatividade, ou seja, se ela e 

analógica ou digital, ela está sempre baseada numa ordem simbólica e 

imaginária que liga o homem com o mundo. Através do imaginhrio 

percebemos melhor a técnica e as possíveis interfaces e interatividade 

decorrentes dessa relação. O imaginário sempre pode voar, mas com as 

tecnologias eletrônicas ele fica mhgico e cria espaços e tempos 

independentes da realidade para facilitar o nosso relacionamento com as 

máquinas digitais. 

A sensibilidade passa a se mover num espaço novo, onde a 

imaginação e o real se encontram, permeim-se formando uma rede de 

possibilidades onde o espectador e chamado a contribuir com um grupo 

maior que o acolhe, agora, na condiç3o de participante ativo, atua, tendo 

mais responsabilidade em relaçZío à sua contribuição para o grupo, do que 

quando participava passivamente, sem uma responsabilidade ativa no 

coletivo, mesmo sendo um coletivo virtual. A interagão social mediada pelas 

tecnologias eletranicas torna-se o ponto focal das sociedades 

contemporilneas, sendo tão importante quanto a própria interface que 

predispõe esta relapão. 

A produçTio artística incorpora os meios que lhe dão forma, 

manifestando nas caracteristicas do seu produto, direta ou indiretamente, os 

recursos e os códigos de transmissão utilizados no seu processo construtivo. 

Assim, interfere nas demais produções artísticas, presentes ou futuras, pelo 

simples existir, questionando constantemente a produglo artística anterior. 

Ou seja, todo método de representação, seja analógico ou digital, apresenta 

uma forma processual de visualização e uma interatividade específicas que 

motivam os artistas de cada época. Em meados da década de 50 os artistas 

iniciaram uma produçZio incisivamente preocupada com o processo e a 

inãeração com o espectador que d diferente da atual, quando os métodos 

digitais se fazem mais presentes. E de fundamental importhncia a análise do 

que do esta sendo produzido, visto e vivenciado, porque não é a 



interatividade em si que determinará a qualidade de uma produçgo artistica, 

mas a capacidade do artista de transmitir a necessidade dos recursos 

utilizados para alcançar seus intentos, ou seja, ele dever8 ultrapassar os 

efeitos sensório-motores disponiveis porque "somos afetados por algo, esse 

algo nos afeta em nossa passibilidade, algo que é implicado e esquecido na 

representagh: a presentação, a presença. [...I a ideologia interacional, 

através da oposiçlio entre passivo e ativo, é absolutamente secundária na 

compreensão do processo de recepçso da obra de arte." (PARENTE, 1996, p. 

25)  



3. 1. O Puro Existe? 

Hermann EHMER (19771, no artigo De Mondrian a Persil: en forno 

a Ia ideologia de la pureza en e1 arte y ia publicidad, analisa textos de 

artistas modernos como Mondrian e comprova o elevado número de vezes 

que t empregada a palavra puro, com elevado, tambtm, número de 

significados ou associações. O puro em geral se instala de uma maneira n%o 

positiva, postula a si mesmo como um valor elevado acima de toda 

problematiaaçElo critica. Puro é associado a palavras como: universal, 

interioridade, harmonia, unidade, equilíbrio e novo. Outros artistas, como 

Theo Van Doesburg e Paul Klee, endossam a visão de Mondrian. No 

Manifesto da Arte Concreta, de Van Doesburg publicado em 1930, o 

processo artistico k. exposto como uma busca da pureza, para a construção da 

forma espiritual e da concretizaçglo do esplrito puro. Neste movimento era 

negada a sensualidade e o sentimentalismo, daí a necessidade de meios 

plhsticos puros - sem semelhança com a natureza - para evitar toda e 

qualquer vacilação humana. 

A revista Stijl, com o artigo Elementarzsmo publicado também em 

1938, afirmava que a pureza deveria ser absoluta, uniforme, limpa, a bem da 

verdade, clínica e asstptica. A hostilidade a sujeira estava implícita nos 

princlpios estéticos deste periodo, ou seja, a assepcia era motivação e 

conteúdo dessas produções. 

Klee utilizou o sentido de puro em duplo sentido. Como imanência 

estbtica, ou seja, como methfora da autonomia da arte, o puro quando se 

refere as idéias e agões estdtico- artísticas se refere a eliminação da realidade 

como impureza, ratificando o "objetivo da arte" como afirma EHMER; e 



como a pureza não é s6 abstração, mas também dissoluç&o, isto é, denuncia a 

carência, a ausência, a falta que est8 no ar e está sendo vivida, revela o seu 

outro lado: o divino, a espiritualidade. 

Considerando o exposto pode-se dizer que puro sempre remeter8 a 

idéias e contextos relacionados a singular, sem alteraçh das condições 

primordiais por interferências estranhas, sem vfcios, imaculado, virginal, 

inocente, virtuoso, genuíno, incontesthvel, ou seja, cunfrário & vida, enfim 

artificial. Entendendo por puro o que niío tem mistura, o oposto de híbrido. 

Bruno LATOUR inicia a exposiçlo de suas idéias em Jamais Fomos 

Modernos, constatando a profusao de noticias completamente diversas entre 

si que fazem parte dos jornais e noticihrios diários, e afirma que cultura e 

natureza são diariamente revirados em artigos híbridos que misturam cigncia, 

economia, política, técnica, religigo, ficção, etc. Ele conclui: "Nbs mesmos 

somos híbridos, instalados precariamente no interior das instituições 

científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instruídos sem que o 

desejissemos; optamos por descrever as tramas onde quer que estas nos 

levem." (1994, p. 8)  

O autor continua falando da dificuldade que a sociedade 

contemporgnea tem de admitir a complexidade e hibridaçao dos fatos sociais, 

atravts dos criticos, pessoas a quem ele atribui a deliberaçao de rotular, 

artigos são ditos tkcnicos ou científicos, quando na verdade, de fato, abordam 

o entrelaçamento da política, citncias humanas, técnicas e cisncias. Trata-se 

do envolvimento dos coletivos e objetos com os interesses do poder e do 

prdprio contexto social. A vida intelectual ainda segue diretrizes estanques, 

de onde a episternologia extrai os conceitos impedindo qualquer ligação com 

o social ou a retiirica; as ciencias sociais trabalham a dimensão social e 

política dificultando relações com um objeto definido, enquanto que as 

ciencias do texto conservam o discurso purificando-o de ligações indevidas 

com a realidade. 



Poderia-se dizer que os modernos sucumbiram ao próprio sucesso. O 

autor considera " como se a amplitude da mobilização dos coletivos tivesse 

multiplicado os híbridos a ponto de tornar impossível, para o quadro 

constitucional que simultaneamente nega e permite sua existência, mztnt6-10s 

em seus lugares." (LATOUR, 1994, p. 53) 

O convívio moderno com experiencias dispares foi possível até 

determinado nivel, quando a sociedade ainda podia nutrir-se de seus contra- 

exemplos para o bem-estar social, porem quando as excegões não 

enquadravéis proliferaram a ponto de perturbar a ordem - não slo objetos, 

não são sujeitos - o projeto modernista se vê em apuros para enfrentar os 

híbridos. Nesta linha de raciocínio LATOUR prossegue relacionando pré- 

modernos, modernos e pós- modernos e desenvolvendo uma teoria complexa 

que tem como centro a sua proposição de que jamais fomos modernos. 

MAFFESOLI (1995) no seu enfoque da sociedade contemporânea a 

partir do estilo, mostra que a característica fundamental das transformações 

vivenciadas a algumas décadas é uma maneira estética de ser que engloba 

todos os campos da vida social, priorizando a maneira de sentir e 

experimentar em comum. HA nesta maneira de ser uma alternativa política, 

que não se coaduna mais com o mito democrhtico modernista de 

emancipaçgo, que é menos racional, mais participativa e tolerante. A ordem 

relaciona1 em detrimento da individual 6 multiforme: religiosa, cultural, 

politica e social. Isso garante o valor do individuo no grupo, uma esptcie de 

tribalismo. A midia passa a exprimir uma emoção comum que está; inserida 

no estilo estético. A pós-modernidade deixa a representação e entra na 

percepção, com priviltgio do contato e da interatividade contaminados pelo 

prazer do presente e do partilhado. 



3.2, A Hibridação e as Tecnologias Digitais 

Se for considerado o conjunto de mensagens e representaçaes 

circulantes numa sociedade, e entre as sociedades em geral, como um 

megahipertexto - portanto móvel, inconcluso, com múltiplas vias que se 

entrelaçam das mais variadas e imprevisiveis maneiras - ser8 obtida a 

simples conclus8o de que as sociedades são formadas por elementos 

heteroggneos. 

Esta caracteristica híbrida das sociedades garante as singularidades 

enriquecedoras dos conjuntos sociais, sugere comportamentos complacentes 

para o florescimento do respeito a diferença - condiçZío básica para este 

convivio - e naturalmente um efeito de cascata desta heteroggnest para todas 

as produções humanas decorrentes do convívio em grupo. 

MORDI & KERN, em Terra- Pátria, associam a espécie humana um 

'tecido comunicacional, civilizacional, cultural, econômico, tecnológico 

intelectual, ideológico" (1995, p. 42) que a transforma em humanidade, onde 

ocorrem mestiqagens polidtnicas e policulturais. Preocupando-se com a 

qualidade de vida possivel nessas relações de misturas, onde há mais 

justaposição e hierarquização do que realmente integração, eles caracterizam 

uma situação de complexificação e hibridagão própria da natureza humana. 

Como foi visto na ecologia cognitiva, as tecnologiws intelectuais 

atuam diretamente no imaginário poli t ico e s6cio-cultural das diversas 

organizações sociais. Elas nada determinam, dependem de agenciamentos 

complexos e interpretações diversas, por vezes parciais, dos atores sociais, o 

que não quer dizer que estão isentas de sua parcela de contribuição na 

limitação das tbcnicas que estabelecem temporariamente e dos ambientes que 

definem, bem como da participação concreta na estruturaç5o das atividades 

cognitivas dos coletivos que a utilizam. Elas condicionarn caminhos 



possíveis de serem percorridos, e que podem ser desviados a qualquer 

momento por grupos ou indivíduos que bem ou mal entendem as associaçlSes, 

as definiçaes, as aplicagaes potenciais que acompanham qualquer tecnologia, 

por mais incipiente que seja. 

O estado das técnicas se reflete incisivamente sobre a conformaç20 

geral de uma megarrede de conexões cognitivas. Como diz LÉVY: "A 

situação tkcnica inclina, pesa, pode até mesmo interditar. Mas não dita." 

(1995, p. 186) 

A significaçgo de uma técnica, bem como a sua função est8o 

diretamente relacionadas aos projetos que mobilizam esta configuração, e de 

seus projetos rivais que concorrem pela sua utilizagão, deslocando-a para 

muitas direçaes. Não t possível prever o devir da cultura nem das produç6es 

cagnitivas a partir das técnicas disponíveis, apenas selecionar indicações, 

concretizáveis ou n8o. As tecnologias intelectuais também sao campo 

politico para as questaes de conflito e interpretaç8es divergentes quanto a 

organização e agenciamento da subjetividade dos grupos. 

A técnica C composta por bricolagens, reutilização de conhecimentos 

e objetos, e por desvios casuais ou objetivos. O prbprio uso gressupae 

metamorfoses decorrentes de diferentes interpretações e objetivos dos 

usubrios. O sentido de uma técnica qualquer é construido simultaneamente 

com as coalisões que lhe são propostas, por vezes inimaginaveis em sua 

origem. As inovaçbes técnicas são criaç6es de signifícagks que as 

sociedades complementam ad iPlfiniturn . Tais significaqões englobam as 

circunstiincias nas quais foram imaginadas, sejam econdmicas, sociais, 

culturais e políticas. As inovações técnicas devem fazer frente a todas estas 

dificuldades de campos heterogêneos. Nada 6 garantido de antemão a 

qualquer avanço tecnolbgico, antes da prova de sobrevivencia as 

restriçaes/exigências miiltiplas do coletivo. 



A tecnociência faz parte dos mesmos processos usuais do coletivo, 

mesmo quando a ciencia assume ares de neutralidade e objetividade 

universal. Esta pretensa neutralidade, na verdade não passa de uma desejada 

confusão entre o produto final - o enunciado científico neutro e universal, ou 

seja, reproduzivel - e a priipria ciência que vivbncia todos os processos de 

tentativas comuns as descobertas e criaçaes. 

A capacidade manipulativa do homem o impulsiona para criapries 

concretas, objetuais e simbblicas. LÉVY explica: 

Toda a eficácia de um e a prdpria natureza do outro se devem 
a esta interconexão, esta aliança de urna espécie animal com 
um número indefinido, sempre crescente de artefatos, estes 
cruzamentos, estas construçbes de coletivos híbridos e de 
circuitos crescentes de complexidade, colocando sempre em 
jogo mais vastas, ou mais ínfimas, ou mais fulgurantes 
porçges de universo. (1 995, p. 1 9 1, &fase minha) 

A grande oposição parece estar entre uma ordem rígida, segura, 

estabelecida, confortante - que nem por isso deixa de ser limitadora, 

generalizadora e determinista - e o caos da realidade com as constantes 

trocas, desdobramentos, movimentos inusitados e a não sistematizaç50 a ser 

enfrentada com a aceleração do desenvolvimento sbcio-técnico. 

A metamorfose dos processos sociotécnicos tem se acelerado, dos 

últimos séculos para c&, expandido-se do ocidente para o oriente num ritmo 

muitas vezes considerado epidêmico e avassalador para os sistemas técnicos 

antigos e estáveis, e consequentemente, para as sociedades que se 

estabilizaram em torno deles. A tdcnica está sempre emaranhada nas 

estruturas sociais nas quais surge, como religides, agremiaçbes, instituições e 

representações em geral. Mesmo assim novas tecnologias podem ser vistas 

como a causa da desestabilizwção e destniig%o dos valores sociais comuns a 

uma reaiidade, quando na verdade a tecnociência C apenas um recorte, 

elaborado pela mente humana, do turbilhão social, aonde se dgo as trocas do 



mundo humano com o universo da subjetividade material. Será sempre a 

coletividade humana a responsável pelas conseqUências, boas ou más, de 

determinada aplicaçiio de uma tecnof ogia qualquer, mesmo quando os efeitos 

recaem sobre si mesma. As palavras de LÉVY, bem exemplificam esta 

questão: 

As tkcnicas não determinam, elas condicioncam. Abrem um 
largo leque de novas possibilidades das quais somente um 
pequeno número é selecionado ou percebido pelos atores 
sociais. Se as tkcnicas n5o fossem elas mesmas condensações 
da inteligencia coletiva humana, poder-se-ia dizer que a 
técnica propõe e que os homens dispaem." (1996, p. 10 1, 
Snfase minha) 

3,3. O Corpo e o Pensamento Híbridos 

A hibridaçgo na sociedade das tecnologias digitais assume várias 

dimensbes. Muitas delas ainda nos causam estranhamento embora tenham 

iniciado sua participaçilo na vida humana jB  há alguns stculos. As próteses 

foram os primeiros recursos tkcnicos a surgirem em auxilio das limitaç6es 

físicas humanas. Mas a ciência não parou por aí. Auxiliada pela tecnologia 

dos nossos dias, praticamente não há mais limites para a irnaginaqgo e 

proposiqão de solugões no interchbio entre o corpo orgânico e inorganico. 

Mais do que isto, a engenharia genética multiplica tecidos e órgãos. A 

tecnologia digital cria espectativas e facilidades cada vez maiores para a 

medicina, que já não é tão clássica assim, pois conta com a miniaturizaggo 

dos aparelhos auxiliares na mediação entre o interior t o exterior corporal. A 

mediaçiio puramente simbólica e religiosa entre um corpo individual e o 

corpo coletivo cede espaço d técnica que concretiza o que era apenas uma 

metáfora cristg. 



A cyborgizaçrio13 , processo de intima relação do eletronico com o 

orghico, está envolta, como salienta Andrb Lemos, na perspectiva pós- 

moderna, que desqualifica o dualismo hiekrquico de identidades. Os seres 

hibridos subvertem os limites do corpo humano e da maquina, anulando 

dicotomias preconceituosas entre o natural e o artificial. 

As sociedades se encontram num momento de revisão dos padrões 

atk então tidos como estáveis, naturalmente definidos. Porém o ciberespaÇol4 

viabiliza o desenvolvimento de novas sociabilidades com o nefcyborg, 

indivíduo que vivencia o ambiente digital das redes eletronicas como 

extensão do seu próprio corpo, jogando com identidades flexiveis, a 

pluralidade e a diversidade. 

Os corpos individuais passam a fazer parte de um corpo maior, um 

hipercorpo híbrido e mundializado que lança seus tecidos tentaculares entre 

as epidermes e espdcies nlo respeitando fronteiras, indo para onde a ousadia 

e a wmbiçlo conduzem as condicionanies tecnoldgicas. 

Como foi apresentado na ecologia cognitiva por Pierre LÉVY, o 

pensamento esth nos artefatos, nas instituiqdes, nas línguas, nos sistemas de 

signos, nas ttcnicas de comunicação, de registro e de representaçlo. As 

atividades cognitivas denunciam a sociedade cosmopolita que vive em cada 

um dos seres humanos, com isso pode-se dizer que os pensamentos são 

historicamente datados e situados em procedimentos e modos de aç8o 

culturais. 

13 Cyborgização 6 o termo utilizado por Andre LEMOS (1 998 a) para designar o processo 
de associaçâo "simbiótiw ancestral, atualizado e radicddo" do orghiea e inorgâdco nas 
sociedades das tecnologias digitais. 

" "Hoje entendemos o ciberespaço A luz & duas perspectivas: corno o hgar onde estamos 
quando miramos num ambiente virtual (realidade vi&), e m o  o conjunto de redes de 
omputahes, interligadas ou r&, em todo o planeta (BBS, videotextos, Internet, ...) Estamos 
caminhando para uma interligtiç~ total dessas duas concepções do ciberespap, pois as redes v h  se 
interligar entre si e, ao mesmo tempo, permitir a interaqão por mundos virtuais em três dimensões. O 
cikrespaça é assim uma entidade d, parte vital da cibercultura pIanethk que estii crescendo sob os 
nomos oihos." (LEMOS, 1998 b) 



Com os recursos da telematica, novas inteligencias coletivas se 

fazem presentes. A medida que as capacidades cognitivas (lembrar, perceber, 

aprender, imaginar e raciocinar) implicam uma parte coletiva (ou social), a 

utilização das redes digitais de interatividade torna esta parcela da 

inteligsncia mais flexível, democrática e sensível As singularidades. 

O pensamento se dá numa corrente de diAlogo (multidihlogo) real ou 

imaginhio, em comunidades vivas com seus saberes, contradições e desejos. 

Os conhecimentos, ferramentas e valores transmitidos pela cultura, 

constituem o embasamento intelectual e moral sobre o qual se dh o 

pensamento individualmente, ratificando ou desviando alguns conceitos. 

Entre as ferramentas, ou instrumentos, do exercício da inteligência estão as 

línguas e sistemas de signos que carregam consigo maneiras próprias de 

recortar a realidade, de categorizar e de perceber o mundo no qual se vive. 

As comunidades que os forjaram pensam nos homens pelos homens. Assim 

como os artefatos que s3o usados diariamente recorrem a conhecimentos 

seculares inseridos nas suas estruturas. 

Como maquinas de percepçgo, as ferramentas funcionam em três 

níveis distintos: direto, indireto e metafórico. No primeiro nível estgo 

aquelas que ampliam a capacidade de percepção ao mesmo tempo que 

transformam a sua natureza como a mhquina fotogrhfica, a lente, o bculo, o 

telefone e a televisgo. Como indireto, estão os meios de transportes e as 

redes de computadores que modificam drasticamente as relaçiSes humanas 

com o mundo, particularmente com o espaçoltempo, a ponto de ser difícil de 

determinar o que mudou, se foi a mundo ou a maneira de perceb6-10. 

Metaforicamente a percepçiio do mundo 6 intermediada pelos modelos 

concretos compartilhados para apreensão de fenômenos e problemas 

abstratos. 

A inteligência humana é altamente híbrida quanto a sua variabilidade 

e capacidade construtiva coletiva relacionada A língua, instituiçbes, artefatos, 



tecnologias intelectuais, tempo e espaço. Sherry TURKLE (in BROCKMAN, 

19971, professora de sociologia da ciência no MIT, observou influências 

concretas do uso do computador na maneira que o homem contemporâneo 

olha e vive a sua realidade. Por exemplo, o uso do computador influencia a 

maneira como as crianças pensam a especificidade da vida. Elas passam a 

relacionar vida h vontade própria ao invés de movimento prdprio; outro 

exemplo e a vivencia de diferentes papéis na tela do computador, o que 

auxilia o ser humano a trabalhar mentalmente suas diferentes atuações na 

vida quotidiana, independentemente da sua idade. 

A produção artistica tem participado desta amplitude da hibridap8o. 

Diana DOMINGUES, artista plistica que utiliza as novas tecnologias da 

comunicação diz: 

A arte tecnológica está explorando uma outra natureza em 
que o corpo humano e os sistemas artificiais est8o numa 
estreita simbiose do tecnol6gicolartificiallnatural 
interfaceado ao fisicolreal e virtualldigital. A eletranica está 
ampliando a inteliggncia e a percepç5o traduzidas em 
paradigmas cornputacionais e a comunicação com as 
maquinas está determinando a fuslo de sistemas naturais 
inteligentes com sistemas artificiais inteligentes. Esta 
simbiose do homem com a mhquina modifica a arte em suas 
bases estkticas. (1997, p. 26) 

STELARC, artista que investiga o corpo humano através de 

interfaces auxiliadas pela medicina, robótica e sistemas de realidade virtual, 

afirma: 

As estratégias rumo ao piis-humano tratam mais do 
apagamento do que da afirmação - uma obsessão que nZCo é 
mais com o eu, mas com uma anhlise da estrutura. Noções da 
evolução das espécies t distinção de gsnero sã;o remapeadas 
e reconfiguradas em hibridagdes alternadas do homem- 
mhquina. Distinções metafísicas uktrapassadas de alma-corpo 
ou mente-cérebro são superadas pela preocupagão com a 
divisão corpo- espécie, h medida que o corpo 4 reprojetado - 



diversificado em forma e funções. [...I A tecnologia invasiva 
elimina a pele como um Iugar significativo, uma interface 
adequada ou uma barreira entre o espago público e o 
aparelho fisiológico. (1997, p. 52) 

3, 4. O Processo Híbrido das Primeiras Experiências 

com w Imagem Digital 

Apreender o processo híbrido das primeiras experiências especificas 

com a imagem digital, utilizando predominantemente os recursos 

tecnológicos digitais, exige o acompanhamento desta evoluç2ío técnica e 

temporal. (Vide CAUDURO, 199721 e BERENGUER, 1998) 

No século XVIII surgiram mftquinas mecânicas e eletro-mecânicas 

programadas para trabalhar com cartaes perfurados, como os teares Jacquard 

e as máquinas de Guilloche com mecanismos e engrenagens, com as quais 

eram feitos desenhos para a confecpão de padrões decorativos de papel 

moeda. 

Com o surgimento do tubo de raios catódicos (CRT) em meados de 

1930, usado para display de imagens em oscilosc6pios e rnonitores de video, 

foram traçadas, com meios eletro-eletrbnicos, curvas sinusoidais 

eletroluminescentes que podiam ser registradas fotograficamente. O 

osci~oscópio foi o primeiro computador analogico eletranico capaz de gerar 

imagens. 

Na dtcada de 50, a invenpão e industrialização do transistor e o 

desenvolvimento dos circuitos integrados tornaram o computador digital 

ainda mais preciso e versátil, utilizavam como dispositivos de saída 

impressoras digitais, plotãers de mesa ou cilindros (analógicos) e gravadores 

de microfilmes (de natureza anwlógico-digital). 



As primeiras imagens criadas em computador, realizadas por 

cientistas interessados em visualizw fenômenos fisicos e equações 

matemhticas, não tinham a intençgo de serem aráisticas, apenas instrumentos 

de visualizraçao do conhecimento. Henry Corfey 6 responshvel pelas 

primeiras imagens de computaggo gráfica registradas em papel que se 

conhecem. Em 1956, utilizando um computador analógico da Heathkit, 

representou graficamente, atrav 6s do plotter eletromecânico da Liberascope, 

a soluq5o de um conjunto de equações simultaneas ngo-lineares. Suas figuras 

resultaram linhas Únicas e contínuas. 

A Cornputer Art , arte produzida por computador, começa a partir de 

1960 com trabalhos de música e poesia em Sttutgartl Alemanha. Músicos 

interessados em visualizar graficamente os sons que produziam, e poetas 

pesquisadores ensinaram os artistas plbticos a programar os computadores 

com fins estéticos. 

Em 1968, a exposição Cybernetic Serendipity produzida por Jasia 

Reichard, na Inglaterra, para o Institute of Contemporary Arts de Londres 

marcou os anos 60. A rapidez com que formas lineares complexas com 

inúmeras variaq6es eram obtidas, fascinava os artistas adeptos da produçlo 

grslfca computadorizada. Em sua maioria restringiam-se a formas lineares e 

a meia dúzia de cores das canetas traçadoras, tendo que se submeter As 

limitag8es gráficas dos plotters e As linguagens de programaqfio enao 

conhecidas. Estas pesquisas que associavam o desenho e a computação 

grhfca influenciaram o aparecimento da Op Art e da Kínetic Art 

Entre estas experiências estavam as dos artistas que acreditavam no 

carhter desumanizmte da maquina, que propiciaria a crierçfio de formas 

completamente estranhas aos nossos olhos, sem condicionamentos sbcio- 

culturais, Para eles, isso era o que o computador tinha de mais significativo 

para ofertar ao homem: uma linguagem artística pura, livre dos estereótipos e 

condicionantes sociais. 



Juntamente com pesquisadores de inteligencia artificial, Harold 

Cohen criou o Projeto Aaron, que utilizava formas usadas em seus trabalhos 

anteriores, como referbnciais de um processo articulador de combinações 

gráficas de leis e regras heuristicas estabelecidas, Os trabalhos impressos em 

preto e branco eram coloridos manualmente, e se restringiam ao campo 

estilistico do próprio artista. 

Quando as investigaçbes artisticas na área da computaçgo iniciaram, 

os artistas se preocuparam em absorver os conhecimentos necesshrios para a 

programagão dos grandes computadores aos quais tinham acesso nas 

instituições de pesquisa. Este trabalho, naturalmente não era isolado, 

abarcava o auxilia de pesquisadores e técnicos em informática, uma vez que 

a linguagem devia se adequar ao hardware utilizado. Porém, com a criação de 

linguagens universais de programag50, tipo Fortran , e de subrotinas - partes 

de programas testados com funções especificas - que poderiam ser adaptadas 

a novos programas, as dificuldades dirninuiram consideralvemente. Tom De 

Fanti e Charles Csuri desenvolveram os primeiros programas genéricos para 

arte computaciona1 na Ohio State University . 

A computação gráfica iniciou seus dias com os computadores 

mainframe de centenas de milhares de dólares, exigentes em condições 

ambientais para seu funcionamento e programados através de cartaes 

perfurados em ciidigo - o teclado era utilizado apenas para comandos 

operacionais. Os plotters eletromecânicos de caneta, os fotogrkficos de 

rastreamento e as impressoras de impacto eram os mecanismos de saída mais 

comuns neste período. As animações exigiam a Filmagem quadro a quadro do 

output, via tubos de de raios catódicos, rastreadores ou desenhos impressos. 

No final da década de 60, com a introduç5o dos displays vetoriais de alta 

resolução (4000X4000 pontos) e dzsplays de alta velocidade e renovação de 

imagens é que se inicia a produçiio de animações de modelos 3D wire-franae 

em tempo real. 



Alguns artistas já usavam máquinas de escrever para a produção de 

imagens digitais, utilizando a 16gica de produçio de meios tons das 

impressoras de impacto: uma gama de cinzas - codificavam uma gama de 

cinzas através da disposição de diferentes caracteres em sobreposição que 

emprestavam variações de tonalidades ao conjunto matricial de trabalho 

sobre o papel. Complementado o resultado dos trabalho conseguidos através 

das impressoras e ploters da kpoca muitos artistas retrabalhavam o resultado 

do impresso em papel, interferindo com serigrafia, com cores e formas. 

Como exemplo desta intervenç20 temos Harold Cohen com seu livro The 

First Artificial Jntelligence Coloring Book. 

Waldemar Cordeiro foi um artista pihstico concretista, inquieto e 

interessado nos recursos tecnologicos que surgiam na década de 60. Seu 

trabalho se caracterizava pelo rigor ldgico, auto-disciplina e racionalidade 

que abrangia tanto a programagão quanto a desordem. Na série BEABA, 

iniciada em 1968, realizou operações combinatorias através do cAlculo de 

probabilidades por meio de programas computacionais que geravam palavras 

ao acaso. Em 1969 criou o primeiro trabalho de arte digital no Brasil, 

conhecido por "As Derivadas de uma Imagem", valendo-se de grande esforço 

artesana1 para superar as IimitagBes tkcnicas dos computadores da época. 

Pesquisou as processos aleatbrios através da deííttiçao de imagens 

criadas por dígitos em impressoras matriciais, posteriormente utilizando 

traçador gráfico de quatro cores (plotter). Neste período a definição clara dos 

objetivos era fundamental para a formulaçlo lógica de encadeamento das 

etapas de produção do projeto, fornecidas ao computador por meio de cart6es 

perfurados. 

Cordeiro chamou de Arteônica a arte produzida por computador, na 

qual as Iinguagens artificiais utilizadas pelos programas permitiam rapidez e 

eficiencia em tarefas que absorveriam muito tempo pelos mttodos 

tradicionais. Coasequentemente, permitem ao artista a ampliaçgo de sua 

capacidade perceptiva , através do grande número de experigncias possiveis 



em curto espago de tempo, aumentando o número de experimentos 

concretizaveis. Morreu em 1973, aos 43 anos de idade. 

Ivan Sutherland e nome de destaque na área da interatividade artista- 

computador. Em 1963 propôs seu Sketchpad, sistema de desenho que permite 

ao operador traçar linhas retas e curvas diretamente sobre o tubo de raios 

catodicos com o auxilio de uma caneta iitica. O resultado é imediato, 

podendo-se refazer as linhas utilizando a memória RAM do computador. Este 

trabalho possibilita a criaqão de programas de desenho, semelhantes aos que 

conhecemos hoje. 

Xavier BERENGUER (1 998) revendo fotografias do inicio da 

iafografia relembrw Ivan Sutherland utilizando seu Sketchpad e reafirma a 

importância da capacidade de coordenar o olho, a mZío e o cérebro15 para a 

criaçgo, como foi feito a dez mil anos atrás quando o homem desenhou seus 

primeiros signos sobre a areia anunciando a linguagem da escrita, e se repete 

agora com os infografistas que balbuciam uma nova linguagem, a multimidia. 

Os artistas se dividiram quanto as possibilidades de exploração deste 

novo meio. Muitas foram as alternativas e linhas de pesquisa, o que ratificou 

a importhcia e a influência nbo apenas nas artes destes novos recursos 

técnicos como tarnbtm na sociedade em geral, que fatalmente passa a ter que 

revisar alguns conceitos tidos até entlo como definitivos e estabilizadores. 

Enquanto alguns artistas almejavam apenas a criação, inegavelmente 

importante, de um software de grande abrangência com o qual fosse possível 

desenhar e pintar de maneira interativa, rhpida e flexível, outros desejavam a 

dialética ordem vs caos na geraçiio de suas imagens digitais, através dos 

geradores aleatórios de números para introduzir desvios, erros e a1teraçTies 

não previsíveis na 16gica determinística do computador. 

1s Calcula-se que 50% dos newônios do cérebro estão associados vis&, o que vêm ao 
encontro da prática cientuica que busca visualizar para entender, ou seja, a transfóy&o de dcuIos 
complexos em imagens 6 o c .  mais curto entre o ignorado e o conhecido. E através deh que 
conhecimemtos s% ratificados, c o ~ d o s ,  comunicrtdos ou explicados. @ERENGUE.R, 1998) 



A procura de novos caminhos nZCo para, nem mesmo a radicalidade 

das opçaes. A renúncia ao trabalho com linhas e formas bidimensionais levou 

alguns artistas para a pesquisa de composiç8es com as cores dos pixels na 

tentativa de se desligar da lógica da geometria. Outra experiência curiosa 

neste sentido foi a plotagem de avaliações numtricas de funçbes 

matemhticas, possível aos computadores analógicos dos anos 50. As 

voltagens que alimentavam as placas de controle do feixe de raios luminosos 

eram variadas por meio de osciladores, manual ou aleatoriamente, 

produzindo os oscillons (linhas oscilantes na tela) que podiam ser registrados 

fotograficamente por exposiçiio lenta. O computador digital facilitou o 

aperfeiçoamento dessa técnica, permitindo maior controle e variaçZío dos 

efeitos desejados. O dominio e a configuração espacial dos valores que 

determinadas funç6es matemáticas complexas podiam assumir atravks de 

valores cafculados pelo computador para uma faixa determinada de valores 

das variheis permitiam a visualização desses fenômenos. Esta pesquisa 

conduziu para a descoberta da geometria dos fractais, que encoraja a 

modelagem das formas naturais com realismo, nos dias atuais. 

A tkcnica de tratamento de imagens que direcionou as pesquisas de 

s o f ~ a r e s  para a criação de filtros, que alteram matematicamente os 

parbetras de posição, matiz, brilho, contraste e as diferenças entre estes, foi 

a manipulaçBo das coordenadas cartesianas dos pontos de um desenho 

qualquer (ou fotografia de alto contraste) através de funções específicas que 

alteravam a posição daqueles retraçando as linhas da imagem original. 

Artistas japoneses que trabalhavam com a metamorfose de imagens, 

procurando interpelar formas intermedihrias entre uma figura de partida e 

outra de chegada, construíram os referenciais para a produção automatizada 

de sequgncias de animaç6es. 

Com a chegada dos anos 70, os dispositivos de entrada de imagens 

foi grandemente faciliatada com os scanners e cgmaras de video quanto a sua 



captura para manipulação e edição no computador. Códigos de equivalência 

entre o mapa dos valores de cores ou tons de cinza das imagens e os símbolos 

arbitrhrios para impressão, ampliaram as possibilidades figurativas das 

impressoras de disco de caracteres removível e das fotocompositoras. 

Trss importantes avanços tecnolbgicos simplificam drasticamente a 

produção artlstica digital em meados da dtcada de 70: 

a) a invenção do microprocessador que viabiliza a conceppio do 

computador pessoal; 

b) a construgão de interfaces e atuadores (mouse e canetas gráficas) 

interativos intuitivos que dispensam o conhecimento de linguagens 

de programação - por serem baseados na simulação de praticas e 

tkcnicas tradicionais de manipulação de "objetos" gráficos; 

c) e o barateamento dos raster displays digitais de alta definiçgo que 

permitem o dzsplay de imagens mais complexas e sofisticadas - o 

maior número de biãs por pixel amplia a gama de cores 

disponibilizadas de uma sii vez, permitindo a representaçgo de 

imagens mais realistas. 

Quando o Apple II , computador pessoal, surgiu, na garagem dos 

Steves (com Jobs e Wozniak), em 1977, os textos promocionais sugeriam 

uma contestação a condução das pesquisas oficiais. Para Andrk LEMOS 

(1995), nesta atitude está uma nova maneira de encarar w comunicagão e as 

tecnologias, ou seja, de forma mais interativa, participativa e democrática, 

rompendo com as idéias modernas modelizadas na IBM, uma empresa 

"gigante, centralizadora e ligada a pesquisa militar". 

Com estes três avanços, a democxatizaçlo dos recursos tecnolbgicos 

digitais se torna possível, atingindo a vida diária de pessoas comuns num 

desdobramento permanente de usos com suas contínuas implicações socio- 



culturais. Com isso o desenvolvimento das imagens produzidas em 

computador obtiveram um grande impulso. 

Na produpão de animações com imagens sintéticas, temos grandes 

artistas que programaram seu próprio software como 6 o caso de Yoichiro 

Kawaguchi. Em 1984 fez um programa que reproduzia a forma e o ritmo de 

crescimento de conchas de moluscos e de outras criaturas marinhas. Michel 

Bret também trabalhou na mesma diregão de Kawaguchi. David Em utiliza 

programas alheios para animar suas paisagens planetárias. Um dos 

problemas, neste tipo de trabalho, 6 a exaustão dos efeitos do estilo 

selecionado. 

John Whitney Sr fez suas primeiras imagens sintbticas animadas 

baseado no sistema analógico. Ele e Sauf Bass são autores dos crdditos do 

filme Vértigo de Hitchcock. Whitney e seus discípulos Larry Cuba e Adriana 

Abbado, incorporam as harmonias musicais periódicas nas suas produçlies, 

atravts de funções rnatemhticas peribdicas inspiradas na música. Para eles 

criar em tempo real, como se tocassem o computador como os músicos tocam 

seus instrumentos, é um desafio que enfrentam com o conhecimento tkcnico 

de programaçlo. 

A arte eletrônica tem se caracterizado pela interatividade desde a 

década de 70, quando o objetivo era conectar diferentes artistas de vhrios 

locais do mundo para urna atividade interativa em rede, aberta, onde o 

processo criativo em conjunto era o fator mais importante na relaçso. O 

produto desta atividade ficava quase sempre inacabado, porque o importante 

para estes artistas era a comunicaçlo típica da telemática "todos-todos" em 

contraposição ao padrão "um-todos", ou seja um emissor para vários 

receptores. 

As intervenções artísticas progrediram utilizando o espaço 

eletrbnico, o tempo real e a interatividade . Em 1976 Douglas Davis realizou 

w performance "Seven Thoughts" utilizando satélites. Jh em 1977, o projeto 



"Satklite Ars Project", de Galloway e Rabinowitz, une os dois lados da 

América, e a "Performance Television", de Paik, Beuys e Davois, é 

apresentada via satélite na VI Documenta de Kassel. 

"Hole in space", também de Galloway e Rabinowitz realizada em 

1980, interligava Los Angeles e New York por monitores de televisão e 

câmerss, via satélite, possibilitando aos pedestres dessas cidades a interaçao 

através de vitrines com cameras e monitores num espaço híbrido. A criaçgo 

desse espaço eletrbnico comum é uma metáfora importante da arte sobre o 

ciberespaço. Eles continuam nesta linha e em 1984 propbem o "Eletronic 

Café Internatioraar' em Los Angeles, "o primeiro cibtrcafe" (LEMOS, 1997) 

A exptrimentapiio do ciberespaço e da sua sociabilidade passa ser de 

interesse da arte. A ARTEX foi uma das primeiras redes eletranicas 

internacionais para artistas, criada em 1980 por Robert Adrian X. Ela 

permitia vários eventos baseados em textos, ASCII e e-mcail, que eram 

produzidos coletivamente e via de regra permaneciam inacabados. Em 1986 4. 

formado o "ArtCom Eietronic Network" que consistia num sistema de 

conferencias que incluiam escritores, artistas e intelectuais. A vídeo-arte esth 

neste contexto, destacando o coreano Nam June Paik que inverteu os 

circuitos de um aparelho receptor, distorcendo e desintegrando as imagens. 

Paik não trabalha com a retrataçHo do real, mas com re-arranjos sucessivos 

de imagens na mais pura invenção de imagens. 

Na arte, da representação à simulação aumenta a indiferença aos 

objetos Únicos, a criaçao está cada vez mais centrada na circulaç50 

participativa de informações, na interapão em tempo real, na velocidade de 

circulaçbo e de construção do conhecimento, na heterogeneidade que compBe 

este mundo que a tecnologia digital exacerba. 

Esta arte hibrida também é filha da descontmçiio pós-moderna dos 

meta-discursos. Ela amarra opostos que se cornplementiim e se contradizem 

como o espaço fisico e o ciberespaço; o ternpo real, o individual e o virtual; 



o orgânico e o inorglnico; o pessoal e o coletivo; o permitido, o imposto e o 

oferecido. 

As primeiras imagens sintéticas se caracterizaram pelos efeitos 

tecnicamente espetaculares dos novos recursos. Já num segundo momento, 

houve um certo acanhamento que se restringiu a imitação de linguagens já 

conhecidas como grafismos, tdcnicas de animação tradicionais, recursos de 

pintura e produçi5es em 3D. Atualmente, a linguagem digital apresenta uma 

preocupação substancial com suas próprias características, pesquisa na qual 

os artistas muito tem contribuído. 

Partindo da exposição de Júlio PLAZA (1991), em A Imagem 

Digital: crise dos sistemas de represenbcaçcão, conclui-se que a ttcnica como 

extensa0 da racionalidade e operatividade da personalidade humana, pode ser 

vista como um domínio prático enquanto que a tecnologia engloba o domínio 

prático mais o estudo sistemático das suas operagões e produtos. Técnica, 

entiio, é saber- fazer, e tecnologia saber-fazer com saber te6rico científico, 

ou seja une tkcnica e linguagem. Se a arte for retomada neste momento, 

percebe-se que arte e tecnologia estão unidas pelo sentido grego de "poiesis" 

que é o saber que acompanha e se exprime no ato de criar - pressuposto no 

processo de construção do saber-fazer, um produzir sapiente. Arte e 

tecnologia n8o expressam a mesma realidade, mas estão unidas desde sempre 

com intensidades variáveis. 



4. ARTE E HIBRIDAÇAO 

4. 1, Arte e Tecnologia 

Como já foi visto, as tecnologias digitais são mais do que a simples 

ampliação dos meios de comunicação e de expressão. Com elas é 

experienciada uma tpoca de transfomaçdes profundas na percepção e no 

fazer humanos. Assim como as letras e as notas musicais s&o os elementos 

primfirios da linguagem escrita e falada e da linguagem musical, os bits - 

binary digifs - s50 as unidades primordiais da informagão digital, produzindo 

recombinaçtíes infinitas na linguagem digital, que se transmuta em diversas 

atualizaçbes, carregando a imagem como signo de tolerância, multiplicidade 

e não-linearidade. 

Imagens compostas (hibridas) de objetos reais e irreais, textos, 

animaçGes, são universos possiveis no mundo científico, artistico e 

publicitirio. As imagens científicas permitem a visualizaçiio de realidades 

ngo tangíveis aos olhos humanos, exceto pela mediação do computador, 

incorporando diferentes saberes que se interconectam, alicerçando 

conhecimentos e vislumbrando novas construçtíes cognitivas. Os modef os 

matemáticos que embasam as imagens digitais permitem a simufaç3o de 

fenômenos naturais ou hipottticos, podendo assumir uma exist6ncia 

eletronica, o que lhes assegura comportamentos prograrnáveis. O computador 

é visto por René BERGER (in BERENGUER, 19981, critico de arte franc&s, 

n8o como uma prótese que amplia as capacidades produtivas do corpo 

humano, mas como um drgão, que transfoma as concepções criativas, 

condicionando açbes coletivas e interativas em permanente processo. 

A produq2lo artistica encerra a relação da sua época com a histhria, a 

prbpria vivgncia do artista, e a complexidade das demais atividades humanas, 



numa tentativa constante de ampliar o ponto de vis2io ao qual está 

constrangida. Este século está repleto de manifestaçaes que procuram acirrar 

a miscigenação entre as linguagens artisticas através de colagens, montagens, 

interferências, apropriações e fus6es. O novo na arte conternporanea aparece 

a partir dessas interações de coexist6ncia desses hibridismos: 

Dai as artes das atividades primárias, artesanais, das 
atividades secundárias, industriais e das terciirias e 
quartenárias. O período atual atingiu o estAgio da revolução 
eletroeletrdnica que providencia o universo da informaqgo e 
do conhecimento através de tecnologias que operam de modo 
análogo ao cérebro humano em altas velocidades. Este 
estágio de civiliza~ão e seu sistema de produção tendem a 
substituir a linha de montagem industrial como sendo a linha 
de expressão mais acabada da modernidadc, tendo , por isso, 
a tendência d descentraliz~ção e & troca simultânea de 
informações. Não t mais possivel uma vis80 histórica linear 
e hierarquizada, mas cada povo, pais ou lugar fornecem-nas 
informações constantes a partir das quais se pode elaborar 
uma histbria. (PLAZA, 1987, p. 12 &fase minha) 

A arte que se vale dos recursos técnicos numkricos k 

inquestionavelmente hibrida, contém as diferentes linguagens das diversas 

Areas que possibilitam a complexa modelização de um fenomeno, a 

assimilação das imagens óticas, o pensamento técnico-cientlfico, o 

pensamento figurativo criador e o instrumental das técnicas científicas e 

porque também n8o dizer poéticas. 

Desta forma, a ordem numérica torna possível uma 
hibridaçgo quase orgânica das formas visuais e sonoras, do 
texto e da imagem, das artes, das linguagens, dos saberes 
instrumentais, dos modos de pensamento e de percepção. 
Esse possível n5o 6 forçosamente provável: tudo depende da 
maneira pela qual especialmente os artistas farfo com que as 
tais tecnologias se curvem a seus sonhos. (COUCHOT, 1996, 
P. 47) 



A arte eletrdnica implica a confecçao de artefatos necessários para a 

sua produção formal, assim como os conhecimentos que possibilitam tais 

construções - conhecimentos decorrentes de áreas diferentes, mas 

complementares - bem como a produção e o desenvolvimento de uma 

linguagem convencional compartilhada para uso próprio. Neste âmbito 

especifico da criapS[o, temos a participag80 de vhrios sujeitos: artistas, , 

especialistas e técnicos que devem se interrelacionar para constituírem um 

todo de muitas facetas. Este quadro de interrelação tem se aguçado com o 

uso das tecnologias da comunicação no processo da criaggo, do registro e da 

reproduçTio artlstica, já que muitos profissionais colaboram na execução de 

um determinado trabalho, t muitas vezes em locais isolados podendo que 

fazer escolhas que interferirão na concepçfio final do grupo e da obra. 

Como assegura CANCLINI, a troca das "regras da arte" 4 uma 

constante vai alkm das questões estéticas, ela intervém diretamente nos 

hábitos e relações da comunidade artística, mexendo com as crenças e 

costumes dos receptores das produções artisticas. Ele exemplifica: "Um 

escultor que decide fazer obras com terra, ao ar livre, n&o colecionaveis, esth 

desafiando os que trabalham nos museus, os artistas que aspiram a expor 

neles e os espectadores que vêem nessas instituiçaes recintos supremos do 

espírito." (1997, p. 40) 

André LEMOS afirma suas expectativas em relaçgo As tecnologias 

digitais, A hibridaqlio e a arte atual nas seguintes palavras: 

Podemos dizer que o termo "multimidia interativa" expressa 
bem o espírito tecnoi6gico da época, caracterizando-se por 
uma hibridagão de diversos dispositivos, infiltrados de chips 
e rnembrias eletranicas. Com o numkrico, todos os media v80 
se tornar múltiplos e interativos. As novas tecnologias sHo 
assim, resultado de convergências tecnolBgicas que 
transformam as antigas atravks de revisões, invengões ou 
junções. Se os media clássicos não v&o desaparecer, é certo, 
ao menos, que muita coisa vai mudar no conteúdo e na forma 
de consumirmos as informações." (1998c, Internet via 
WWW) 



A hibfidaqgo através da interação, sobreposigão e justaposição das 

tecnologias faz a sfntese do passado, do presente e prenuncio do futuro, 

txanspassada pelos meios de produção social e artística de cada sociedade. 

Com o desenrolar da história, a arte foi isolada de um conjunto produtivo 

social, onde o homem não discriminava exatamente suas ações em trabalho, 

lazer, politica, religião ou economia. As trocas sociais eram constantes e 

dinâmicas, um mesmo sujeito podia ser detentor de várias funçbes 

igualmente valorizadas e necesshias para a comunidade. O seu imaginário se 

abria para uma expressiva prhtica social relacionada com o seu mundo 

exterior - por conseguinte seu psiquismo não estava organizado em 

faculdades interiorizadas, mas em consonância com o ambiente. 

Com a complexificação das comunidades, as atividades humanas se 

tornaram cornpartimentalizadas - arte, cisncia, tdcnica, filosofia - 

permitindo alguns intercgmbios e impedindo outros pela ação de 

constrangimentos, sugeridos pelos códigos e conhecimentos tidos como 

específicos de cada hrea. Enquanto a filosofia corresponde ao auto- 

posicionamento de seus conceitos-chaves, a tecnocitncia coloca suas 

relações e funções num objeto, delimitando como extras os aspectos 

subjetivos. A arte, por sua vez, trabalhando o material finito, se utiliza desta 

materialidade para produzir afetos que atenuam os limites estabelecidos. 

A arte contemporânea entra no processo global de ~irhial iza~80'~ do 

mundo e trabalha o imaginário da cibercultura - cultura do ciberespaço - 

16 V~~~ para Piem Lévy 6 o processo c o d r i o  A atuaüzação, ou seja, passa do 
atual (fato concreto, real) para o v h a i ,  o que não significa uma damiiqão, a- a mtaç%o da 
identidade que se concentra na problernatilsaçáa do objeto considerado. Virhidizar uma entidade 6 
descobrir uma questão ampla a qual ela esteja relacionada, é reddnir a atuaiidade inicial como um 
novo problema. Como a mdizaqb, a vimializq%o B irrwersível, e seu processo criativo e 
igudmente indeteminado. Ela 6 um dos grandes vetores da crb$h & realidade, com ela as distinç6es 
instituidas aumentam seus graus de liberdade. A v h a h ç i i o  6 uma fuga do medo, da fragilidade, da 
dor, do desgaste, B procura da s q g m ç a  e controle da realidade. @w, 19%) 



envolvendo-se com a interatividade incentivada pelas infinitas possibilidades 

hipertextuais, pela não-linearidade das proposições, pela redes de telemática, 

e pelas recombinações sucessivas de dados. 

A arte t um vetor de virtualização do tempo e do espapo, uma vez 

que elabora aspectos sbcio-culturais e políticos por meio da sua 

materialização, hoje mais através da veiculação das suas idéias que 

entretanto niio dispensam a matéria num determinado momento da sua 

concretização. Ela esth na conflu2ncia das três grandes correntes de 

virtualizaçEo e hominização - já que para LÉVY a virtualizaqão é um 

processo infindo de hominizaç30 - que s%o as linguagens, as técnicas e as 

éticas. 

Como diz Pierre L&VY (19961, a arte virtualiza a virtualização da 

vida, isto porque com ela a virtualização da realidade é colocada em cheque, 

e inferida, decomposta a procura da ampliação das subjetividades humanas. 

O uso da teIernAtica possibilita a arte uma produção múltipla e 

heterogênea, valendo-se dos recursos mais variados possíveis para veicular 

suas idéias, sej a através da video a e ,  produpões multimidia, techno- bo&- 

arf,  robdtica, esculturas virtuais, holografia, imagens de síntese, home pages, 

telepresença, arte ASCII, e muita interatividade. A estrutura rizomhtica e 

híbrida do ciberespaço, com seu potencial comunicativo e interativo, é uma 

constante na arte eletranica com suas produq6es que virtualizam a 

virtualizaç20, o que em ultima análise 6 uma puxada do homem ao concreto. 

A virtualizaç50 da realidade é um processo de busca de solução para 

questões prementes do dia a dia, para os anseios, para a instabilidade, para os 

fantasmas que rondam todos os espíritos. Nesta h s i a  de exterminar as 

próprias instabilidades, as próprias contradições que geram os medos, tudo 

gira em tomo da virtualizaçáo (linguagem, técnica e ética). Quando a arte 

assume seu papel de amarrar as virtualidades da vida, em especial na 

sociedade contemporhea, ela problematiza o que era virtualização, aguçando 



a sensibilidade do homem em reIaç2io ao seu tempo e espaqo, fazendo com 

que ele invista na sua capacidade seletiva intencional, respondendo pelas 

alternativas desejadas para o conjunto da sociedade como um todo - neste 

universo fragmentário e heterogêneo que e o momento contemporaneo. 

A arte eletrdnica atua em espaços hibridos da cultura contemporânea -o 

corpo, o e s m o  e o tempo - tendo como peculiaridade a capacidade de transitar pelo 

infinito sem desgaste. Despreocupa-se com a materialidade e cih ênfase aos bifs que 

ihe possibilitam manifbstar a sua racionalidade sem esquecer a subjetividade. A obra 

de arte se v6 despojada da necessidade de superar o tempo, concentra-se ria fruiçb 

de uma idéia porque a durabilidade material passa a ter pouco sentido na sociedade 

das mídias. A arte envolvida com w eletrbnica e as tecnologias digitais assume 

características antes eventuais, como a participaçgo dos espectadores, a 

interaqão como forma construtiva da obra, a cornunicagão planetária na 

conquista de novos circuitos artísticos, e a valorizeçiio da cornunicaç!io no 

processo da viabilização artística. Distante das verdades tidas como 

permanentes, seus pressupostos sao a conectividade, o processo, a 

mutabilidade, a não- linearidade, o efêmero, a interatividade, e a parceria 

entre diferentes profissionais. 

Os suportes multimídia interativos configuram as redes de 

comunicação entre computadores como espagos shcio-culturais abertos para a 

participagão generalizada - independente de vínculos com qualquer entidade 

- com valorizaçgo da conexSio de idéias e no fluxo contínuo de conceitos que 

se entrecruzam. A comunicação assume maior importância para o artista que 

se vale das novas tecnologias e nas suas propostas prevalece a função 

comunicncio~aal dos que compartilham a mesma experiência. Os artistas 

procuram vincular, de maneira mais incisiva, a vida e a arte. A arte passa a 

ter uma posição no contexto cultural de natureza política, procurando 

desvincular-se das elites culturais e econbmicas que a legitimam, e busca a 

democratizaç20 da vivência artística. 



Neste sentido, Daizy ALVARADO, estudando artistas brasileiros que 

trabalharam com as novas tecnologias da comunicaç5o no período de 1975 a 

1985, constatou " paradigmas com forte conotaç8o política, ideologia - 

democratizaggo das artes e arte de resistência a regimes totalithrios." (1977, 

p. 203). O intercgmbio k o principio operacional das produções artísticas 

eletrbnicas, enquanto que a virtualidade t sua vocação para a emergência, 

para a experimentação e para a contextualização social. 

O prenúncio desta valorizaqão do outro na construgão artística já 

estava nas poéticas participacionistas dos anos 60, baseadas 

predominantemente nas idéias duchampianas, que introduziram a aç5o do 

outro participante em tempo real, com a proposta de processo a ser vivido. 

Pode-se dizer que muitas produções artísticas de hoje s%o objetos vivos, 

propostas abertas a medida que não podem ser completamente dimensionados 

quanto As possibilidades de atuação do sujeito que interage. No processo 

interativo, a produção artística k predominantemente metamorfose. 

Luis Edgar COSTA, em O Conceito do Jogo e a Legitimaçfio da Arte 

Contemporânea, relaciona o carhter conceitual e reflexivo da arte atual, com 

a sua dificuldade inicial de enfrentar o esgotamento do período moderno. A 

arte, então, se voltou para o questionamento da própria obra, envolvendo-se 

com a pesquisa sensorial: 

I...] na sua consciência de si, frente a um mundo cada vez 
mais atraente perceptiva e sensorialmente, fruto do 
alargamento do campo informativo e tecnológico, revelando 
a obsolescência das velhas formas artísticas, que já não 
correspondiam mais aos clesbravamentas e ampliações da 
sensorialidade, competgncia do fazer artf stico. (1 994, p. 98 
ênfase minha) 

Com essas experiências a arte confronta o espectador com uma nova 

situagão, na qual desloca não apenas o local da arte mas tambtm o da 

realidade. "A reflexividade da arte contemporânea transforma-se portanto em 



obra na junção desestabilizadora do real e da fantasia, da 'imaginaqiIo com o 

entendimento', na exploraçgo do artista de seu prdprio fazer ao nivel de sua 

existbncia." (COSTA, 1994, p. 99) 

A arte passa a rejeitar, mais determinadamente, a reiagão passiva, 

contemplativa, do espectador com a obra de arte, ficando em aberto para sua 

nova condição fundamentalmente interativa, envolvida com a vida real sem 

certezas mas com muitas propostas. Temos na arte contemporânea a 

preocupaçgo com a feitura de um conhecimento em contiguidade com a vida: 

"ansiosa que 4 por colocar-se em espaços estratbgicos onde possa 

surpreender o nosso ser e evidenciá-lo no seu próprio contexto existencial. 

Concebe-se de modo a inverter a idéia de um espaço sacralizado de 

exposiggo que a isola e desconecfa do tempo vivido." (COSTA, 1994, p. 176, 

ênfase minha) 

Luiz Edgar COSTA afirma ainda que os adeptos dos meios 

eletrônicos est3o altamente identificados com os recursos tecnol6gicos dos 

veículos de comunicaçr[o de massa. Com monitores, rfidios, jornais, 

impressão of-ser e materiais comuns como cartas, fotografias, revistas e 

posãers, os artistas exploram um sistema alternativo de comu~iicação fora das 

padmnizaçbes dos sistemas comerciais e colocam em cheque o anacronismo 

dos espaços de exposição das obras de arte, que não estão preparados para a 

mostra de obras não convencionais. 

Para André LEMOS (1 997) a hibridação do espaço, tempo e corpo na 

arte eletr6nica garante um trânsito continuo entre o físico e o eletrônico, o 

corpo-físico e o corpo-prótese, o tempo subjetivo e individual ao tempo 

imediato (real) . 

As artes eletrbnicas com os intérpretes atuantes, a criação conjunta, a 

obra-processo, a obra-acontecimento, a interconexão de diferentes hreas para 

uma construção comum levam ao questionamento da figura do autor e do 

registro da sua produçgo, exigindo novos modelos de apreciação, 



conservaçbo e avaliação, desta produção artística. Desta arte muito é exigido, 

inclusive "uma fascinação do tipo espetacular, uma compreens80 imediata, 

intuitiva17, sem cultura. Como se a novidade do suporte devesse anular a 

profundidade temporal, a espessura de sentido, a pacigncia da contemplaçgo 

e da interpretação." ( L ~ V Y ,  1997, p. 101) 

Derrick de KERCKHOVE (1996) considera o fracasso da cultura 

anterior na reconciliaçi[o da arte e da cigncia, e propõe que não apenas os 

novos rnodelos digitais ou analbgicos da realidade mas também, e sobretudo, 

os novos modelos de interação entre eles sejam considerados como a 

"natureza das coisas". Para ele, os dois a um s6 tempo formam uma terceira 

corrente híbrida, podendo vir a ser o fundamento da própria consciência. 

As produções com a tecnologia digital deixam transparecer a 

despreocupaç%o do homem com limites espaciais, temporais, conceituais ou 

profissionais. Esta mudança de atitude, evidenciada no comportamento pbs- 

moderno, está de acordo com o pensamento cientlfico, que busca novas 

interagaes entre os saberes. A complexidade k enfocada dentro de uma 

realidade de livre trânsito entre as especificidades: 

E...] na base de combinatorias complexas entre niveis 
diferenciados de imagens, pondo em cena diferentes tipos de 
hibridação entre o real e o virtual, entre o sintético e o 
natural. Metamorfoses continuas poderão encadear-se entre 
estas repxesentagões. Os 'espaços virtuais' equivaiendo a 
campos de dados no qual cada ponto pode ser considerado 
como a porta de entrada para um campo de dados, em direçgo 

" Contrário b idéias de LÉvY, Pier Luigi CAPUCCI considera que: "A 'arte tecnolb@ca' 
6 iniuitiva do ponto de vista da sua frui*, porque utiliza, ao menos como l i m k  de acísso, 
moddikles cognitime baseeidas sobretudo na interaãvihie e na sensório-matncidade, nas 
competências que todos nbs possuimos, que utilizamos quotidianamente, que não temos necessidade 
de aprender. Ela é, ao contrário, puco intuitiva do ponto de vista da realiwão da obra, do ponto de 
vista do fazer , porque a conttibuipão da manuaiidade, ou de urna aproximação fisicri direta na 
constniçâa da obra é insignificante. Ao artista se requer o conhecimento e o uso de m g o s  
maciçamente sirnbblicos, especidizadoq ele w serve da medirição de uma complexa instmmerita@o 
técnica e de máquinas, por isso é necessbia uma opemtividade em grande parie raciod, auxiliam-no 
competências tecnictis, tebriciis e culturais exclusivas, que se deve aprender de marmeira simbólica e 
formal." (1997, p. 13 1) 



a um novo campo de virtuaJ, ele mesmo conduzindo a outros 
espapos de dados. (QUÉAU, 1996, p. 96) 

A possibilidade infinita de atualizaçties dos registros digitais sela a 

caracteristica mutante destes meios e não permite o termo acabado no sentido 

att então convencional, pois n8o apenas novos dados podem ser inseridos a 

qualquer momento e em qualquer parte de um documento, como também a 

natureza destes dados pode transitar entre diferentes apresentaçaes - texto, 

som, imagem, movimento. 

Frank POPPER assinala que na conjuntura contemporânea, a busca 

das propostas visuais se dirige para as relaç6es significativas entre as 

experiencias humanas fundamentais, fisicas e psicolbgicas, e as novas 

técnicas com seu aspecto científico. Ele pondera: 

Para Lyotard, a razão em jogo no conhecimento, hoje, não é 
a mesma que a razHo de viver, por exemplo. É preciso 
multiplicar as razões. Segundo ele, o pós-moderno tenta dar 
conta das mudangas na percepção do espago, do tempo, da 
comunidade humana e não se situa depois do moderno, nem 
contra ele. Já estava incluído nele, mas oculto. Um declínio 
dos ideais modernos deixa aparecer neles uma outra via, uma 
via do esps'rito, uma via cotidiana mais incerta." (POPPER, 
1996, p. 207, ênfase minha) 

4. 2. A Relação AnaMgico / Digital 

Na relação comunicacional, o sujeito se vale das inflexaes, 

sequência, ritmo, cadência e contexto, bem como dos gestos, expressaes 

faciais e posturas, o que pode ser classificado como comunicação analogica 

ou icanica/indicial, onde o signo ou sinal tem continuidade e relagão de 

semtl hança elou causalidade com aquilo que é representado, seja emotiva, 

reativa, impulsiva ou poética. Enquanto que a comunicapão lingüística é 



arbitrária e não-contínua, simbólica, portanto digital, cognitiva e 

met alingiial. 

A semântica do analógico é mais rica e abrangente do que a 

semântica digital, porém o digital tem a peculiaridade de ser mais preciso e 

não-ambiguo em relaçgo ao analógico. Em sistemas analogicos as respostas 

sito continuas e aproximadas (eletrocardiogramas), enquanto que nos 

sistemas digitais as respostas s%o descontínuas e discretas. 

Os processos analogicos são globalizantes por natureza, sintéticos e 

gesthlticos como a geometria euclidiana; jA os processos digitais são 

analíticos e atomizantes como a hlgebra, os códigos, as linguagens em geral. 

Na matemática existem dois grandes caminhos a serem percorridos: a 

geometria euclidianla, que segue uma tendencia analogica, seus raciocínios se 

fazem sobre figuras e alguns teoremas podem ate ser demonstrados sem que 

sejam utilizadas notagaes matemáticas - apenas através da linguagem usual 

as relaç6es vão sendo desenvolvidas - e a álgebra que é justamente o oposto, 

isto 6, digital, simbdlica. Esta dispõe de uma linguagem autônoma, 

dispensando a linguagem quotidiana e as figuras que auxiliam no raciocínio 

sintético. Se 6 verdade que a álgebra é mais afim ao pensamento matemático 

pela sua dinâmica e independência, também é verdade que a geometria 

euclidiana possibilitou demonstrações de grande importancia, como as 

teorias empiricas de Michael Faraday sobre a eletricidade. 

O tratamento analógico tende a simular o processo mais complexo 

em outro estruturalmente mais simples para a soluçiio de um problema dado. 

Quando falamos em computador somos lanqados diretamente para questões 

sobre as diferenças e semelhanças entre o analógico e o digital e quais as 

relações possíveis e necesshias nesta parceria. 

Os computadores podem ser tanto analógicos quanto digitais. Os 

computadores analógicos utilizam a mesma equação matemática para simular 



diferentes fenbmenos, basta que tais fenômenos sejam matematicamente 

anklogos. Por exemplo: um circuito elétrico e um circuito hidráulico. A 

constatagão da analogia formal é empregada na fisica para simulação 

simplificada de processos considerados engenhosos. 

Se a equação diferencial que caracteriza determinado sistema físico 

(um problema dado qualquer) for conhecida, é possível montar um sistema 

elktrico análogo ao sistema problema que está sendo estudado, e se observar 

o seu comportamento nas condições desejadas. Desta maneira, então, um 

circuito elétrico representa fisicamente uma equação diferencial que poderá 

dar como resposta de saída uma curva contínua, obtida através dos impulsos 

elétricos - sempre que o sistema for colocado para funcionar de acordo com 

uma das funç6es. 

O hardware pode ser situado como o computador analbgico ou 

icbnicolindicial que possibilita a programação da linguagem artificial e 

arbitraria dos bits (O e 1) mapear as configuraç6es dos dados armazenados, o 

computador digital. 

E fundamental a compreensgo que todos os sistemas abertos 

englobam tanto o analdgico quanto o digital, não os considerando 

antagônicos, mas como interativos e compIementares. Tanto o analogico e 

utilizado em função da digital, quanto o digital é meio de assimilapgo de 

processos analbgicos da natureza, conforme ilustram os exemplos a seguir: 

a) quando 6 tomada uma agão comportamental humana (analbgica) e 

compartimentado e subdividido esse comportamento em etapas para 

servir de base para criação de softwares (digital) para o trabalho 

binhrio do computador; 

b) quando é isolado um objeto de estudo com variáveis fixas e 

determinadas artificialmente, e atribuídos valores arbitrários (digital) 



para compreensLo e reprodução do fenarneno (analhgico) em que este 

objeto está inserido. 

É possivel discriminar as características analbgico-digitais 

especificas de vltrias áreas, como na mattmhtttica, na comunicação, na 

biologia, na linguagem, etc. A tabela 2, a seguir, mostra as diferenças 

funcionais dos hemisférios cerebrais, enquanto que a tabela 3, posterior, 

expõe as diferenças do analogico e do digital referentes A computação. 



TABELA 3: DIFERENÇAS FUNCIONAIS ENTRE OS HEMISFÉRIOS 
CEREBRAIS 

Direito Esquerdo 

Verbal Pré-verbal 

Abstrato 

Racional 

Temporal 

Digital 

Objetivo 

Ativo 

Tenso 

Eufórico 

Simpático 

Proposicional 

Sintético 

Concreto 

Emocional 

Espacial 

Amlbgico 

Subjetivo 

Passivo 

R e l d o  

FONTE: Wilden, 1980, p. 6 1 in CAUDURU, 1997a. 



TABELA 4: COMPARAÇÃO DAS FORMAS ANAL~GICA E DIGITAL NA 
COMPUTAÇAO 

Forma Anal6gicõi Forma Digital 

Escala contínua Unidades discretas (ligado1 desligado) 

Positivo, quantidade real 

Plenitude lógica 

Contínuo 

Sempre algo ou aigo mais 

Unidades da computação podem 

ser repetidamente divididas 

Computação imprecisa e não 

relacionada A mpacidade 

Baixa rel agão sinal-ruído 

Concreta, necessária 

Funções não verdadeiras 

Representação de quantidades positiva e 
negativa 

Complexidade lógica 

Existsncia de zero 

Descontínuo 

Todos, alguns, nada ou menos do que 

nada 

Unidades da cornputqão não podem ser 

dividas abaixo do nível da umidade 

discreta 

Precisão é a função da capacidade 

Alta relaq3o sinal-ruído 

Abstrata, arbitrária 

Cálculos lógicos 

FONTE: Wilden, 1980, p. 191 in CAUDURO, 1997a. 



4.3. A AçBo do Artista na Relação AnalógicolDigital com o Signo 

A atividade artistica que se vale das tecnologias digitais encerra, 

como não poderia deixar de ser, particularidades construtivas especificas da 

criação artn'sbica de cada tempo, como ressaltam alguns pesquisadores. 

Arlindo MACHADO, assinala: 

O trabalho artístico depende muito pouco dos valores da 
produção e progride na direção contrária à da tecnociencia; 
ele [o trabalho artístico na.] precisa de um certo coeficiente 
de desordem, de um espaço de irnprevisibilidade, sem os 
quais degenera na metáfora da utilidade programada. L...] Ao 
fluxo quantitativo das mensagens utilitárias, ela [ a arte na.] 
responde com a incerteza e a indeterminaçao qualitativas. 
Toda arte produzida no coração da tecnologia vive, portanto, 
um paradoxo e deve não propriamente resolver essa 
contradiçgo, mas pô-la a trabalhar como um elemento 
formativo. (MACHADO, 1993, p. 28, Bnfase minha) 

MACHADO (1993, p. 35) pondera ainda: "Em toda invenção técnica 

- hfi sempre a emergência de uma dimensão imaginhria, algo assim como o 

seu lado obscuro, apaixonado ou anárquico, normalmente negligenciado nos 

compêndios 'regulares' de história da tecnologia. E como se na ggnese da 

própria máquina já estivesse pressuposta uma dimensão que poderiamos 

chamar, a falta de melhor termo, de 'artistica' ". Flávio V. CAUDURO 

(1997c), em O Design na Era Digital, faz referemia proposta dos artistas 

em relação As supostas neutralidade e objetividade das tecnologias, 

afirmando que eles (os artistas) exploram tais características em favor de 

suas subjetividades, em contraponto aos aspectos despersonalizantes e 

massificantes dos recursos utilizados. 

Gilbertto PRADO, artista multimidia, também contribui com suas 

afirmações sobre a relação da arte com a telecomunicaçiio: 



O prazer de participar e de interagir se associa ao prazer de 
perverter leis implícitas (arbitrárias mas tendo um sentido 
comum em razão da aç5o coletiva) numa cultura telernática 
em transformapão permanente. De fato, os modos de 
utilização dos dispositivos telemáticos pelos artistas 
testemunham a emergência de um utilizador livre e ativo que 
se demarca por uma utilização crítica e diferenciada dos 
sistemas de telecomunicação. Entretanto, os conteúdos niío 
s8o necessariamente associativos, mas respondem a uma 
necessidade vital - e ngo somente de distração e cultura, mas 
de ressonância e sensibilidades. (1997, p. 299) 

A utilização do computador na produção artística não se restringe a 

simples reprodução dos meios conhecidos, artesanais e industriais, vai muito 

além, possibilitando uma nova relação e novos processos criativos. Jiilio 

PLAZA, atuando e pesquisando as novas tecnologias da comunicação, afirma 

que o artista que lida com tais tecnologias torna dominante a dimensão 

ic6nica e concreta das qualidades materiais, fazendo um caminho inverso, 

que vai do centrífugo para o centrípeto. Os meios de comunicação são 

centrífugos, desejam comunicar uma mensagem simbblica, enquanto que as 

características ichicas, materiais e imagéticas são centripetas. Passa-se a ter 

uma "passagem-tensão" entre os meios que querem comunicar e acabam se 

auto-referenciando, enfocando o que " há de mais transgressor e mais 

sensível na linguagem dos meios, ou seja, na grbpria materialidade como 

elemento detonador de seu sentido, como pura semelhança." (PLAZA, 1 99 1, 

P- 34) 

O esquema a seguir esclarece a relação dos processos analhgico e 

digital de conhecimento e assimilação da realidade com os três elementos 

que configuram um signo. 



FIGURA 1 : RELAÇAO DO PROCESSO ANAL~GICOLDIGITAL COM O 

SIGNO 

Signo icone Índice 

Semelhança - Contiguidade 1 
Relaçaes motivadas 

Singulares 

Digital 

Relações arbitrárias 
Sist êmicas 

Os diferentes cbdigos (textual escrito e falado, filmico, fotográfico, 

gráfico, televisivo, sonoro e tantos outros) são as matkrias-primas das 

criações ipttersfgnicus interpretadas pelas qualidades e estruturas dos 

suportes materiais das novas tecnologias da comunicação, que dão o caráter 

icônico a criação tecnológica. O visível das representações icdnicas e os 

processos tecnologicos (abstratos) esta0 associados, pois são estes processos 

que produzem conjuntamente os aspectos iconográficos - o carater 

comunicativo e a materialidade das imagens - que conduzirSlo a produção de 

sentido das criagões artísticas. 

Indo do determinado ao indeterminado, do centrífugo da 
comunicação para o centripeto da contracomunicaç30, 
estabelecemos um percurso que vai do simbiilico ao icônico, 
pois o simbblico está conectado ao seu próprio sistema e é 
incapaz de trocar esse sistema por outro. E tirando-se do 
abstrato o concreto que pode ser explicada a essbncia das 
imagens tecnológicas, pois o abstrato tem o aspecto que tem 
devido ao concreto. (PLAZA, 199 1, p. 34) 



Baseado em Peirce, PLAZA (1991, p 34-35), neste ponto, lembra a 

diferença semiótica dos trgs aspectos da representaqão (estar no lergar de um 

outro) de um signo, para facilitar a compreensão de suas idéias: 

a) a sua função representativa, que toma o signo comunicaç50 

(símbolo n.a.1; 

b) a sua aplicação denotativa com algum objeto do mundo (indice 

na.); 

c) e as qualidades materiais, que dão ao pensamento sua qualidade 

(icone na.). 

É importante salientar que estas características estão sempre 

presentes nas produçTies com as novas tecnologias da comunicação, porem 

em diferentes proporç6es. Para efeitos de análise estas poéticas podem ser 

classificadas em três grupos, de acordo com a sua estrutura, referência e 

significado (PLAZA, 199 1 ,  p. 35): 

1) poéticas e imagens não figurativas (icones) de caráter auto- 

referente, tornando dominantes as suas caracteristicas 

configuradoras, materiais e leis formativas; 

2) poéticas e imagens figurativas (índices): de caráter denotativo e 

referencial; 

3) poéticas e imagens representativas (sirnbolos): como relação 

trihdica imagem- referente- significagão. 

Ser capaz de produzir formas icônicas 6 estar em sincronia com os 

meios que est8a sendo utilizados, conhecer as qualidades da linguagem. Daf 

decorre a diferença entre signo icônico, autanomo, auto-referente e uma 

linguagem funcional de uso meramente comunicativo. 



Como diz PARENTE muitos movimentos artisticos nlo se limitaram 

a projeção ótica da natureza, propuseram efeitos de luz, textura, cor, 

movimento e forma problematizando "a percepção, o sujeito e o pensamento, 

rompendo com os modelos dominantes de representação." (1996, p. 2 1) A 

imagem de síntese trilha este caminho em continua construção. 

Lúcia SANTAELLA, no artigo A Imagem Pré- Fotogrúfica- Pós, vai 

um pouco adiante e questiona o porqu& das imagens infogxáficas, tidas como 

simulação, não serem consideradas também representação, uma vez que a 

necessidade de referência a um objeto existe. Baseada em Charles. S. Peirce, 

a autora afirma que tal diferenciaçga n5o faz sentido, visto que "o objeto da 

representação pode ser qualquer coisa existente, perceptivel, apenas 

imaginhvel, ou mesmo não suscetível de ser imaginada. 1.. .] ou também uma 

qualidade conhecida ou relação ou fato, ou ainda algo de uma natureza geral 

desejado, requerido, ou invariavelmente encontrável dentro de uma certa 

circunst8ncia geral." (1994, p. 36) Ou seja, a definição peirceana de 

representação não limita o objeto a um referente externo perceptível. Com 

isso, na simulaç80, a imagem 6 também decorrente da representação. 

As equaç6es algébricas que possibilitam a existsncia na tela dos 

pontos de luz (pixels) sgo representações de um modelo, e a imagem na tela 

por sua vez é representação indicial ponto a ponto do valor numérico com o 

pixel, e concornitrtntemente representação iconica, isto 6, uma das 

representaçfies possíveis do modelo que a gerou. O carhter representativo de 

tal imagem passa a ser mais complexo, It medida que também é uma 

simulaçgo. O ponto de vista que considera a imagem infogrhfica apenas como 

simulação, faz com que a representação só se refira às imagens referenciais 

ou figurativas, deixando de fora todas as imagens não representativas. 

A representaqão, a seguir, procura facilitar a visualização das 

consideraç6es de SANTAELLA. 



FIGURA 2 :  REPRESENTAÇÃO GRAFICA DA 

SIMULAÇÃO DIGITAL 

(Analogia) (Processamento) 

Programaçgo Numérica 

Representação 

Mapa de Pixels 

Simulação ragem "I 
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5. EXEMPLOS DA HIOBRIDAÇÃO ARTÍSTICA COM 

AS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

O acompanhamento da criação artística com as novas tecnologias da 

comunicação é de fundamental importincia para que seja possível a 

verificação das especificidades, jB ressaltadas, desta produggo. Muitos são os 

eventos que poderiam ilustrar este trabalho, tanto pela seriedade quanto pela 

representatividade que encerram. Para esta anhlise foram selecionados o IV 

Sal&o Digital Anual de Nova lorque que ocorreu de 11 a 24 de novembro de 

1996, e o V Salao DigEtaI Anual de Nova Iorque realizado de 17 de 

novembro a 13 de dezembro de 1997, por contemplarem a diversidade das 

manifestações artísticas com as tecnologias digitais. 

Os catálogos deste Salão - ediç6es especiais de LeonardolJournal of 

the International Society for the Arts, Sciences and Technology - permitem 

constatar, a partir das duas grandes divisões reproduzidas abaixo, o incentivo 

tanto h produção teórica quanto à prhtica artística. 

1. Artigos - engloba papers de artistas e de especialistas das 

tecnologias digitais, e o subitem Declarações de Artistas que são informes 

mais reduzidos sobre alguns dos trabalhos práticos apresentados no Salgo. 

2. Trabalhos - este item corresponde as ifustraç6es das obras - em 

sua maioria parcial, devido a natureza temporal ou espaqoltemporal dos 

mesmos - e estão subdivididas em três áreas de apresentação: Galeria dos 

Tra baihos A rã fst f cos, Animações por Computador e Trabalhos para Rede. 



5.1, IV Salão Digital Anual de Nova Iorque (LEONARDO, 1996) 

5. 1. 1. Artigos 

A descrição deste Item do catklogo do IV Salão Digital tem a 

intenção de mostrar as atuais preocupagões dos artistas que se valem das 

tecnologias digitais nas suas produp6es. Como e comprovado a seguir, não 

somente os novos meios técnicos envolvem e preocupam os artistas, mas 

fundamentalmente as conseqüências deste novo convívio social com os 

recursos comunicativos de última geraçgo, quando novos hábitos são 

formados propiciando - se não novas - pelo menos maneiras pouco usuais de 

interagir, perceber e construir na arte e, conseqüentemente, na vida. 

Nesta secgão são apresentadas as abordagens tebricas dos próprios 

artistas, sobre as suas produções, ou de teóricos da área. A estratégia para 

vis80 geral deste quadro serh uma sinopse de cada texto. A descriçao do 

trabalho de apenas um dos artistas serh com maior detalharnento, e neste caso 

escolhemos Eduardo Kac, por ser brasileiro e ter participado recentemente da 

I Bienal do Mercosul em Porto Alegre, realizada de 02 de outubro a 30 de 

novembro de 1997. 

Jane Prophet / Sublime EcoIogies and Artistic Endemors: artificial 

life and inferatívity in the online project TechnoSphere. A autora descreve 

seu projeto colaborativo online TechnoSpkere, acessado via Internet 

explorando algumas questaes associadas com o prdprio trabalho, como a 

discussão do processo de colaboração entre artistas, engenheiros de 

sofíwares, animadores, visitantes do Web site, O pensamento provocado pela 

experigncia com o site e a focalizaçgo da interaçgo com ou sem o projeto em 

questão. 



Parnela Jennings / Narrative Structures for New Media: towards a 

new definition. Uma comparaçiio entre o pensamento pós- moderno e a 

literatura oral africana mostra que ambas compartilham de muitos atributos. 

Através da descriçgo de seu trabalho, onde a autora desafia a noção de livros 

de arte e a narrativa teórica, e também da exploração do avanço matemático 

da teoria da lógica fuzzy, é iniciada uma discussão da narrativa que cruza 

culturas, estética e temas acad&micos. Nesta perspectiva, nuances, 

indeteminaçgo e polival6ncia são fatores de grande impofiincia. 

Roger F. Malina / Moist Realidies: the arts apid the new biologies. 

Malina é astrônomo da NASA e diretor executivo do journal Leonardo, que 

celebrou 30 anos no ano passado. O autor argumenta que os futuros artistas 

envolvidos com as novas tecnologias biológicas e com a engenharia genética 

continuar80 desenvolvendo seus trabalhos, aumentando nosso entendimento 

da intersecção entre as artes e as ciencias. 

Adrianne Wortzel I Cyborgesian Tenets and Indeterminate 

Endings: the decline and disappearance of destiny for aufhors. A autora 

discute os paradigmas possfveis para o incremento da evoluçlo da estrutura 

dos trabalhos criativos para os novos meios da comunicação. Ela propõe 

exemplos a partir de seus trabalhos ficticios em hipermídia, The Eletronic 

Chronicles, e outros trabalhos das novas tecnologias. 

Noah Wardrip-Fruin / Writing Networks: new media, potential 

literature. O processo de escrever para os novos meios eletrBnicos C 

explorado atravds da discussão do trabalho dos autores de textos eletrdnicos 



para a WWW ( The Book of Ending), o trabalho dos membros da OuLiPo e 

duas novas tecnologias desenvolvidas pelo New York University Research 

Laboratory (Pad e Irnprov). Questões sobre a estrutura, os constrangimentos 

e o relacionamento do autor, texto e leitor são particularmente enfocados. 

Marlena Corcoran / Digital Transfornaations of Time: the aesthetics 

of the inbernet. Discute a atual cultura digital que é dominada pela metáfora 

do espaço - cornegando com o temo cyberspace. O tempo não é meramente 

uma incoveniência online, mas constituinte da experihcia digital. A cultura 

digital do tempo transforma a senso estético, a atençgo não está nas imagens 

mas no tempo gasto numa atividade de visita a um museu click- visif. A 

autora pesquisa o que os novos meios realmente são, transformando os 

objetos de arte digital em arte digital interativa, dando exemplos de trabalhos 

online em que a autora participa. 

Antoinette LaFarge I The Bearded Lady and the Shaven Man: Mona 

Lisa, meet MondLeo. A autora considera o site Mona Lisa como o melhor 

para investigações artísticas de gênero e de identidade. Especificamente ela 

analisa a relação simbibtica entre dois pontos de referência da Mona Lisa: 

primeiro o notório L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp (Mona Lisa com bigode), 

e em segundo o trabalho de Lilian Schwartz (MondLeo), pioneira no uso do 

computador para demonstrar que o principal modelo de Mona Lisa foi o 

próprio Leonardo. Ambos trabalhos são um impressionante exemplo do 

arquétipo da mulher barbuda, que tem seu ponto de partida em Duchamp 

(LH. O.O.Q. ) com a mulher barbeada, uma variante do homem barbeado. 



Ando Arike I The "Two Cudtures" Revisited. O autor diz que o pos- 

modernismo pode ser definido como uma inabilidade para negociar os níveis 

de mirfade da abstração no jogo da realidade estetizada da vida 

contemporanea. Esta crise epistemoibgica pode ser vista mais claramente no 

antagonismo entre os intelectuais literários e os pioneiros dos novos meios 

eletrhnicos - entre a cultura do texto e a cultura da imagem, cujos modos de 

conhecimento sãlo freqilentemente conduzidos a serem mutuamente 

exclusivos. 

Matthew J. Costello / Don 't Press That Button. O autor argumenta 

que hB uma grande diferença entre o que é prometido e o que k apresentado 

pela interatividade. Ele descreve sete níveis de interatividade, desde o clique 

em tudo até a inteligência artificial e conclui que estamos ainda no estágio 

do que poder8 se tranformar numa nova forma de arte. 

Eduardo Kac / Ornitorrinco and Rara Avis: telepresence urt on the 

Internet. Propõe a discussão das implicações estéticas e da implementaqão 

prática da arte de telepresençal' de sua autoria, Ornitorrinco in Eden e Rara 

Avis, dois recentes exemplos de instalação de telepresenga para rede 

apresentado publicamente na Internet. O uso do meio eletrdnico na arte para 

ato fisicamente em espaGos remotos constitui um novo elemento estético, 

comparado ao uso dos meios de representaçgo mais tradicionais. Também é 

proposto que uma nova estética está emergindo fora da experirnentaç80 

artística com operaçiio de telerobbs, co-existência nos espaços virtual e real, 

sincronicidade de ações, controle remoto do tempo real, interfaces de 

l8 A telepresença transporta um individuo de um a p a p  Asim para outro, freqilentemente 
atravb de uma con- de telecormmic~çlb, que juntamente com a robbtica pode imxr  a 
transmissão e recepção de sinais de controle de movimento com audiovisual, tato e fiedbuek. A 
telepresença vimializa o que tem existhcia fisica e tangívd. 



homem- animal- planta- robô e colaboração através da rede. No apêndice 

técnico, Ed Bennett descreve o design e a implementação do hardware e 

software usado em Ornitorrinco in Eden e Rara Avis. Este artigo 6 seguido 

de um glossário para definiçgo da principal terminologia técnica do sistema 

de telepresença. 



Figura 3:  

Telerobô Ornitoxrinco 



Eduardo Kac 

Aqui ser8 feita uma rhpida restrospectiva da vivsncia artística 

trilhada pelo artista, tendo como referencia outros textos alem das 

informaç8es apresentadas por ele no artigo acima. 

Eduardo Kac nasceu no Rio de Janeiro onde iniciou suas primeiras 

performances de rua no inicio dos anos 80, nas praias da zona sul. O 

elemento comum em toda a sua produção tem sido w greocupaçZio com os 

processos de comunicação e da mediascape (linguagem, visualidade, 

telecomutiicag6es, redes telemhticas) bem como suas relaçaes com a 

construç80 do real. A experimentação conduziu a pesquisa de Kac desde o 

início, com as performances e fotoperformances, até a instalaç30 pública de 

outdoors, letreiros luminosos, livros de artista, holografia, computagão 

grhfica e teiecomunicaç6es. Em 1983 inventou a hofopoesia que contempla a 

imaterialidade, não-linear idade e fluidez contemporânea. Entre 1987 e 1488 

fez seu primeiro h ~ l o ~ o e r n a ' ~  digital no Rio de Janeiro, o que o liberou dos 

limites da matéria fisica (solidez, rigidez, gravidade e decomposiçgo do 

material). 

Eduardo Kac não se especializa em nenhum meio expressivo em 

particular: o que determina o recurso que utiliza é o conceito que deseja 

trabalhar. Assim, ocorre com freqüência sua aprendizagem do uso de novos 

instrumentos ou até mesmo a realização de trabalhos em colaboraçZío ou a 

formaçiio de uma equipe própria. 

Em 1989 decidiu se radicar nos Estados Unidos, para desenvolver 

suas pesquisas Iigadas as novas tecnologias da comunicaq&o. Atualmente é 

professor assistente do Departamento de Arte e Tecnologia do Instituto de 

Arte de Chicago, e participa do grupo de editores da revista 

Leonardo/Joumal of the International Society for the Arts, Science and 

H o l o p m :  experiência cmtemporânea que trabalha a imaterialidade, a *linearidade 
t a fluidez conjuntamente. 



Technology. Kac desenvolve a relagão da irnaterialidade do pensamento, do 

processo de criaçlo e produçao, e de visualizapão da obra. 

A partir de 1989 passou a desenvolver o que denomina de 

telepresence art , e da qual ele nos diz: 

Esta nova arte se define na intersecção entre interatividade, 
tele-comunicagão e robbtica. Tenho um interesse agudo na 
investigaqgo das novas possibilidades da tecnologia na arte, 
mas trata-se de um interesse critico. Eu misturo tecnologias 
velhas e novas, e as forço a revelar seu caráter limitado e 
limitador, criando com formas híbridas situações onde 
modelos mais democráticos elou criticos emergem. Rara 
Avis, a instalação que fiz para a mostra de arte dos jogos 
olímpicos de Atlanta em 1996 [e que foi apresentada um ano 
depois em Porto Alegre, na I Bienal do Mercosul, n.a.1 6 um 
bom exemplo . Eu tento investigar o impacto cultural, social, 
filosófico e político que estas tecnologias, presentes ou 
ausentes no horizonte imediato, tem em nossas vidas." 
(KAC, 1997, p. 15) 



Figura 4: 

Telerobô Arara 

Detalhe da instalação Rara Avis com phssaros vivos. 



Esta instrilaç3o conta com uma arara rob8 que está dentro de um 

viveiro acompanhada por pássaros vivos. A arara empresta aos participantes 

da obra que utilizam o óculos de realidade virtual o seu ponto de visão, 

criando uma relação de espaqo e tempo entre as ações e visões do roba e do 

participante. Este passa a experimentar uma sensação dupla, pois est8 fora do 

viveiro mas seu ponto de visão é de dentro do ambiente, vendo inclusive a si 

mesmo no espaço externo, através do óculos de vídeo. Todo este conjunto 

está ligado à Internet para que participantes remotos possam participar dessa 

experigncia mas de maneira diferenciada, através do usuhrio dos óculos no 

momento, no local da arnbientaçiio. Se um participante remoto falar no 

microfone de seu computador a arara irá responder cantando, 

independentemente do idioma que foi falado. 

Para o autor, fundamentalmente, o que esth em jogo neste tipo de 

trabalho k o questionamento das tecnologias utilizadas; como estas 

interferem na vida diária das diferentes culturas; como as diversas 

comunidades recebem estas experiencias em fungão da tecnologia que esta 

disponlvel; e que tipo de contato normalmente estabelecem com estes 

equipamentos. Para o artista, seria um erro concluir que seu trabalho e sobre 

as tecnologias em si mesmas, pois seu foco de atenção est8 nas pessoas e na 

comunicação entre elas. 

Entre suas iiltimas propostas está Cdpsudas do Tempo , que não foi 

realizada no evento Arte e Tecnologia, promovido pelo Instituto Cultural 

Itaú, por questtíes de segurança a vida do artista pois exigia a introdugão de 

tubos de uma mhquina em seu corpo. O Biobot, robô biológico, foi 

apresentado no Vi11 Simpbsio Internacional de Arte Eletrônica na cidade de 

Chicago, em setembro de 1997, quando recebeu uma transfusao de sangue do 

artista, na instalação denominada A Positivo. 

Neste tipo de trabalho o artista trabalha questões sobre a 

cyborgização das sociedades contemporâneas, onde as fronteiras entre 



cultura e natureza, físico e não-físico se desgastam exigindo uma revisão. As 

realidades social e corporal passam a ser unidas em corpos que perdem a 

identidade num jogo de complexificação e contradição. 

Figura 5 :  

Instalação Rara Avis. 

Possíveis campos de visão de um participante da instalação. 



5. 1. 2. Os Trabalhos 

As três subdivisões dos trabalhos, propostas no Catálogo, deste 

evento oficial que visa contemplar as produções com as novas tecnologias da 

comunicação mostram, mais uma vez, que o dihlogo a ser estabelecido entre 

o artista e o espectador n5o é único. f ode ser tanto passivo, quando a 

participação do público se da fundamentalmente através da contemplaç2Co que 

aproxima a interrelaçgo de universos - do espectador, do artista e dos 

materiais utilizados; quanto ativo, como nas produçGes que investem 

diretamente na atuação e associaggo de idéias do espectador, numa resposta 

que envolve ação física como resultado de uma escolha na 

viv6ncialexperimen~ão da obra. A descrição dos subitens a seguir, com a 

reprodução de algumas obras, propõe uma visão geral do IV Salão Digital. 

5. 1. 2. 1.GaIeriri dos Trabalhos Artísticos 

A Galeria dos TrabaIhos Artisdzcos engloba as obras que podem ser 

delimitadas espacialmente, em sua maioria são objetos bi e tridimensionais, e 

CD Rom, todos passíveis de serem apresentados numa galeria de arte 

tradicional. 

Estes trabalhos foram exibidos no Visual Arts Museum, School of 

Visual Arts. A listagem dos artistas, das respectivas obras e 

fundamentalmente dos materiaisiinstmmentfl utilizados na produçáo dos 

trabalhos, permite verificar a hibridação dos materiais heterogbneos que 

constituem estas produções, como também inferir sobre o tipo de relaçXo do 

20 Os materiais e insa-umentos para a oonfecqb dos trabaihos são transcritos corno estão 
apresentados no catdogo, algumas informaçks se referem A t8cnica, outras ao tipo ou marca do 
equipamento utilizado, ao material, ou a mais de um destes itens. 



público com as obras apresentadas. É relevante o número de objetos híbridos 

que são produzidos, como por exemplo as obras de Chuck Genco e Chris 

Johnson, que são aqui reproduzidas. 

Stephan Alml gino #4 ( 1  8 X 24 in.) e self #2 (15,5 x 20 e 1/8 in.)/ 

Ink jet on handmade paper on manosite. 

Gloria Defilips Brushl 6485 (20 x 24 in.) e 6505 (20 x 24 h.)/ Iris 

ink jet on Rives paper 

Matt Cave/ 4 Walls (33 x 12 x 3 in.)/ Mixed digital media 

(triptych). 

Anna Chupal Aerigus(l9,5 x 13 e 7/8in.)/ C print. 

Uxi Dotanl The Dancers (35 x 44,5 in.)/ Iris prinmash Editions. 

Dean Caprario/DC*Art Studio/ Counscíousness spectacle (32 x 4 7 

h.)/ Digital color ghotographs 

Serban Epurél Letibia 1 2 6 9 6 ~ 2  (20 x 24 in.), Iris print 

Karl Ericksod The Need for Speed (To Get Away from It Ali [Fight 

or Flight RefaexJ) (15 x 7 e 314 h.)/ Digital image on paper towel. 

Rache1 Gellmanl Racehorse, Blue (28 x 12 x 3 in.)/ Copper, steel, 

laser pxints, paint 

Robie Cohenl Toy Dramaaz (15 x 55 in.)/ Iris print arid mixed 

media 

Barry Jacksoni Intersections 4 (19 x 17 in.)/ Print and 

stereolithographed sculpture 

Chuck Gencol Eye Box (6 e 1/4 x 8 x 1 2 5  in.)/ Oak, brass, 

computer, electrical & rnechanical parts 





Doron Golan/ hdugic Diver (105 x 88 x 40 in.)/ Cibachrome 

transparency, glass 

Knut Grafl Textdaten-Datentext 4 (67 x 43 in.)/ Electrostatic prints 

Lisa Goldenbergl Pere Lachaise # 4 plus (3 x 7 in.) e Teiwaz 

(Warrior Rune) (1 x 3 h . ) /  Image an marble 

Gerd Stmwel Temporary Tenderpmess(l2 x 16 i a ) /  Limited edition 

laser and pho fo prints. 

Chris Johnsonl Affer the ache (36 x 48 x 9 in.)l Duratran with 

wood, velvet and fluorescent lights 

Marshal Fontainel AngeI(11 x 14 in.)/ Print on Arches paper 

Barbara Joffel Follies (23,5 x x28 in.)/ Iris printmash Editions 

Youn Leel The Land of Time (Variable dimensions)l Interactive 3D 

game 

Petra Karadirnasl Jímmy (60 x 40 i#.)/ Computer-manipulated 

photograph 

Patrick Maun/ Viresco: Green #8 (30 x 40 iri.)/ Cibachrorne 

Yun Kyung (Debbie) Huh/ Floating (I8 x 24 in.)/ Iris print 

Leslie Sawin/ The Eletronic Disturbance at the Troika Ranch 

(variabde dimensions)/ CD Rom 

Joyce Rudinskyl Virtual Error, Vers. 3. " (20 x 24 h.)/ Ink jet print 

Mark Millsteinl Relish Soup (10 x 10 in.)/ Iris print 

Michael O'Rourke/ A Lu Recherche du Centre Exact: Santa Cruz (8 

x 10 in.)/ Ink jet print on paper. 





Lynne Roberts- Goodwid smash bits BLINDFOLD (91 x 47 x 31 

in.) Photographic prínt on aluminum 

Caro1 Huntl Pus de Deux (22,5 x 36 i~a.)/ Iris print 

Melanie St Jamesl Subway & Body Parts # 3 - Desire (20 x 24 in.)/ 

C print. 

Eva Suttonl Copistrz.ictlon # 2 (Variable dimensions)/ Digital 

pkotograph 

Patrick Lichtyl Vietnana: Imperfecf Memory (24 x 18 in.)/ Iris print 

David skinglel Pithead (1 0 x 8 h . ) /  Ink jet print 

Corinne Whitakerl CoupIe I1 (18 x 18 in.)/ Limited edition digital 

dye prints on watercolor paper 

Anna Ullricld Husks (34 x 24 h.)/ Ink jet print 

Anna Ursyd Moptday Morniag (32 x 28 in.)/ Mixed media. 

Stewart Z iffl Utopia (Varzable dirnensions)/ LCD panel, jockey 

Roman Verostkol DLA: Heaven & Earth (22 x 30 ia) e DLA 

Maitreya (22 x 30 h.)/ Mixed media 

Joan Truckenbrodl Precursor Sodutions32 x 36 ira.)/ Limited 

editionlris watercolor ink jet print on Arches paper 

Philip George e Ralph Waymenti Mnemonic Noãations VV 

(Variable cbirnensions)/ CD Rom 

Claudia Herbstl Sensing Discrepancies yVariable dimensions)/ C D  

Rorn 



Chris Peregoyl Caraival(Variable djmepisions)/ Piece Macromedia 

Director 

Peter Terezakisl Rubaiyat (Variable dimensions)/ Steel, Iight, 

Natalie Bookchinl The Databank of lhe everyday (Variable 

dimensions)/ CD Rom 

Victor Acevedol The violinist (25 x 30 in.)/ Iris ink jet print 

Franciae Bonairl Charneleon (8 x 10 ia.)/ Iris print on watercolor 

Jeremy Gardinerl The sle of Purbeck (Vuriable ddinaensioas)/ CD 

Rom 

5. 1.2.2. Animações por Computador 

Observa-se, nas reproduçi5es de apenas um quadro das animações por 

computador no catalogo do IV Salão Digital, que os recursos utilizados para 

a criação dessas obras foram inirmeros, desde softwares de desenhos e 3D até 

videos, montagens e digitalizações de imagens analogicas. Os artistas que 

participaram desta categoria tiveram seus trabalhos apresentados no Visual 

Arts Amphfãhe~ter/ School of Visual Aras e no Video WaII/ The New York 

Information Tech~tology Center. As animações foram transpostas para video 

e variaram de 30 segundos a 8 minutos e 30 segundos de duração. São eles: 

S hih- Wei Wangl Safari; Dinka Pignonl Inside Round; Jonathan Woodl 

Wafch Out; Heather Bushmanl Creation of Evolufion; Virginia Cruz Santos1 

Eclipse; Steven T. L. RoselZel The Hole oa the SRy; Jens Scottl Delirium 

(Revenge); Ingred Yegrosl Petztla and Freddte; Windlight Studio / Gex e 



Arnie & Birnie e Odympic Gymnast Barbie; Kyung-Jeon Yood Escape from 

Freedom; Jeffrey Jod Bad Hair Day; Blue Sky Productions - Jan Carle, 

diretor/ Glitches; Chee-Hoon Kiml The Motíon Sickness; Carlton Harrisl 2- 

M.A.N.hr; Debra Lowrnanl A Small Comforb; Serena Linl Outside/ Inside; 

Peter Kluegerl The Blue Lola; Viviana Palacios/ Mazes of the Mind; Curious 

Pictures - Steven D. Katz, diretor ttcnicol Pop Art e Humpty; Heather 

Thompson e Veronica Michaelidesl Lotus; Pacific Data Images - h a n  Hui, 

diretor de animação/ SIeepy Gay; Pacific Data Images - Cassidy Curtis, 

diretor/ Brick-A-Brac; Pacific Data Imagesl "Digital Allein" scene from The 

Arrivad; Chris Landrethl The End e Richard "Dr. "Bailyl Madonna 's "Bedtime 

Storiestf and computer-generated excerpts, Michael Jackson 's "Scream " and 

computer-generated excerpts, e Weird Sãue Sketchbook of a Special Effects 

Artisf. 

5. 1.2.3. Trabalhos para Rede 

Os recursos tdcnicos e os temas para as produç6es destes trabalhos 

para rede foram extremamente diversificados, expressando o universo dos 

artistas, suas preocupaçBes, seus engaj anientos e suas crenças no dihlogo 

com os usuhrios desta mídia. 

Todos os s i m  deste Salão puderam ser acessados pela URL: 

http:www. sva. eddsalod. Os autores com suas respectivas obras foram: Colin 

H.Ives/ V- Chip culbure; Sandra Stephens e Jutta Kirchgeorgl The Global 

Diary ; Merel Miragel Poem *Nav igator; Sonya Rapoporti The Transgen ic 

BageE; Angelique Andersonl Olokun; Rene Bosna e Arno Coenenl Brak New 

York; June Houstonl Ghost Watcher; Anna Thomasl The Songlines; Osnat 

Shaked I Omni IMMersion e Akke Wagenaarl A Virtual Person ia 

Cyberspace. 



5. I. 3. Uma Pequena Mostra do IV Sallo Digital 

Para esta visao panorâmica da IV Salão Digital foi selecionada a 

sub-secção Declarações de Artisãas do catálogo, que ilustra as divisties 

anteriormene apresentadas (Galeria dos Trabalhos Artisticos, Animagões por 

Computador e Trabalhos para Rede) e contém informapiies suscintas da obra 

de alguns profissionais que participaram deste evento. As pesquisas giram 

em torno das diversas atualizações com as tecnologias digitais, entre elas: 

CD Rom, trabalhos para rede, instalações, fotografias digitais, videos digitais 

e transparências digitais. Um frame do trabalho destes artistas será mostrado 

a seguir para que uma pequena parcela das possibilidades da híbridação das 

formas e dos conceitos na criação artística possa ser vizualizada. 

Confirma-se o canvivio de heterogeneos na arte eletrdnica através de 

produções com cariter intrinsicamente interativo e conceitual veiculadas pela 

Internet ou por CD Rom, de trabalhos que encerram tanto o digital quanto o 

espaço ambiente - como a instalapao de Peter Terezakis - de criaçbes 

digitais que configuram uma existência analógica através da impressiía e o 

adensamento de outros materiais para a consfmq30 de um objeto concreto, ou 

simplesmente de impressdes digitais em diferentes suportes, nestes casos 

alguns autores fazem questão de frizar que seus trabalhos tem dimensões 

variáveis, caracteristica até então pouco enfatizada na arte, embora já fosse 

possível. 



Figura 8: 

The Isle of Purbeck, de Jeremy Gardiner 

CD Rom, 1996 

Este CD-Rom foi desenvolvido em equipe durante dois anos. 0 s  

ambientes naturais da própria ilha representados em desenhos e pinturas 

foram posteriormente recriados em computador com renderização em 3D. A 

modelagem por computador e as técnicas de processamento de imagens 

possibilitam a criação de paisagens tgo detalhadas quanto as pinturas 

renascentistas. O projeto The Isle of Purbeck engloba uma série de paisagens 

topográficas que forma o nUcIeo de um caderno de desenho intexativo. Olhar 

o cenário pacifico e antigo e um convite para uma viagem num passado mais 

ou menos distante e inesperado. 



Figura 9: 

Omní IAdMersion, de Osnat Shaked 

World Wide Web/ Mucromediu Dírector, 1996 

Este trabalho existe de duas maneiras: uma delas é através da World 

Wide Web de onde o usu&rio pode fazer um download da parte interativa em 

Macrornedia Director, e a outra em CD Rom. Osnat trata dos valores, ídolos e 

mitos que são englobados pelos bens da sociedade capitalista e distribuidos 

nas diferentes regiões com diferenças históricas, políticas e lingüísticas. 

Omni IMMersion joga com a analogia entre a emergência da cultura global 

dirigida pelo capitalismo multinacional e a comercialização na Internet. O 

público pode participar colocando sua opinião para discussão na rede. 



Figura 10: 

Rubaiyat, de Peter Terezakis 

Instalação, 1996 

Terezakis aborda a mutaqão da linguagem visual dos nossos dias. Ele 

transforma o observador em ator através de uma ambientação (espaço físico 

controlado por computador) que estimula o participante a atuar. O seu 

desafio é a criaqão de propostas em que o participante se aproprie de 

questões estimuladas tanto pela razão quanto pela imaginação, desta maneira 

ele trabalha a estrutura e o imaginário. 



Figura 1 1 : 

Machine Ecstasy 100, de Eva Sutton 

Fotografia digital, 1995 

Dimensões variáveis 

A apropriação de fotografias é o ponto de partida para as 

fotomontagens de Eva Sutton. Ela cria situações de falsas relíquias 

históricas, como convite a exploração do observador que vai descobrindo 

estranhos universos na sua coleção de fragmentos culturais (objetos 

mecânicos, ferramentas velhas, ilustrações de livros infantis, partes de 

máquinas, engrenagens e fotografias antigas). 



Figura 12: 

Mnemonic Notations, de Ralph Wayment e Phillip George 

CD Rom, 1996 

O processo deste CD Rum iniciou com a reflexão sobre a 

correspondência entre mente, memória e as experiências religiosas e 

filosóficas que tiveram maior impacto sobre a percepção do mundo pela 

humanidade. O arquivo original ( o  primeiro) foi construido com fotografias 

de Philip George, mas atualmente o participante pode interagir selecionando 

seu percurso em 360 animações dentro de uma estrutura interativa baseada na 

doutrina budista da criação. 



Figura 13: 

V-Chip Culture, de Colin Ives 

World Wide Web. 1996 

Colin propõe a discussão da censura nas telecomunicações com 

respectivas as consequências sociais, positivas e negativas, que podem 

decorrer desta atitude. Ele constrói este site interrelacionando textos e 

imagens. 



Figura 14: 

The Databank of the Everyduy, de Natalie Bookchin 

CD Rom, 1996 

Neste trabalho, Natalie Bookchin se utiliza de fotografias e de videos 

para refletir sobre a mídia, da fotografia ao computador, quanto a forma 

como esta representa a verdade e a coloca em categorias bem definidas. A 

artista propõe novas formas de contar histórias, sem inicio e sem fim 

determinados. 



Figura 15: 

The Transgenic Bagek, de Sonya Rapoport 

World Wide Web, 1995 

Sonya Rapoport, com o auxílio do humor e da metáfora, faz sua 

paródia da recombinação de gens levantando questões sobre a cultura e seu 

espaço na história. Utiliza-se de imagens geradas em computador, imagens 

digitalizadas e composição de texto e imagem. 



Figura 16: 

East Window, de Doron Golan 

Transparência digital, 1995 

Este trabalho é gerado em computador e apresentado impresso em 

grandes dimensões - valendo-se, inclusive, de suporte tridimensional - para 

causar maior impacto ao observador. Doron Golan utiliza referencias da arte 

oriental e de padronagens arábicas para azulejos e tecidos. 



Figura 17: 

The Blue Lola, de Peter Klueger 

Video digital, 1990 

Este vídeo trata da relação da mente subconsciente com o mundo 

atrás do monitor. E uma alegoria que representa a inabilidade da alta 

tecnologia de preencher as profundas necessidades pessoais do homem 

segundo as idéias de Jung. Klueger salienta que o video foi inteiramente 

processado em computador, através de procedimentoas analógicos de recorte. 

colagem, inversão, etc, para dramatizar a sensação de um sonho digital. 



Figura 18: 

The Songlines, de Anna Thomas 

Worlde Wide Web, 1996 

Neste site, Anna Thomas através de texto e de imagem reflete sobre 

as caracteristicas específicas da arte eletrònica, salientando a estrutura 

hipertextual da narrativa na World Wide Web. 



5.2. V Sal%o Digital Anual de Nova Iorque (LEONARDO, 1997) 

5. 2. 1. Artigos 

Esta secç80, como é sabido, aborda temas relacionados com o 

processo criativo e a vivsncia artística das produções com as tecnologias da 

comunicaç8o de iiltima geração. Como foi apresentado no Salgo anterior, os 

artigos constarão apenas como breves sinopses para que seja gossivel 

dimensionar os conteúdos envolvidos. 

Marlena Corcoran / "Worst Case Scenaríos": the fiction of the 

Internet. A narativa do projeto de arte Worst Case Scenarios retoma a 

apresentação tecno-temática de uma série de estbrias em tres linguagens: 

P6s- moderna, MO0 e Rede. A tentativa ficcional de imaginar o pior, e 

sempre falhar, est% encaixada num super-arquivo cultural da fantasia da vida 

na Guerra Fria, e nos apresenta a Internet como a arte conceitual da era 

nuclear. 

M. R. Petit / The Grirnm Tale: the evolution of a multimedza 

performance. A autora examina as implicações da midia artistica através da 

discussão de seu processo de trabalho com The Grimm Tale( or the Story of 

&e Youth Who Went Forth to Learn What Fear Was). Este trabalho começou 

com um site na Web e posteriormente foi desenvolvido numa performance 

multimidia direcionada tanto para uma audisncia de casa como da Internet. 

As questões t tcnicas e conceituais silo examinadas em profundidade. 



Andrea Feeser e Margaret Crane / An Online General Hospital: 

consaruciing pia experíence and represe~itation of mentaI headth. As autoras 

analisam como o Web site componente do projeto General Hospital de 

Margaret Crane e Jon Winet contribui com w experiencia a representação da 

saúde mental. Elas sugerem que aqueles que participam ativamente em 

General Hospital constroem seu próprio entendimento de saúde mental. 

Linda Carroli / Virtual Encounters: communiiy or collaboraãion on 

the Interneã? A autora examina as maneiras como os ambientes virtuais 

reescrevem as idéias da comunidade tradicional ocidental. As definições 

tradicionais baseadas em afirmações sobre consenso, racionalidade e 

coletividade não traduzem bem os espaços virtuais como a Internet. A teoria 

dos rizomas de Gilles Deleuze e Félix Guattari fornece o conceito teórico 

para a discuss80 da autora, da maneira como a prática social na Internet é 

fundamentada no encontro e na colaboraçiio. Como um espaço de diversidade 

e fragmentação, mais do que normativo e de formaçao social unitária, a 

Internet é considerada,fundamentalmente, uma constmqao p6s- moderna. 

Thyrza Nichols Goodeve / Houdini 's Premonition: virãuality and 

Vaudevilde on the Internet. Thyrza discute o que n3o 6 novo sobre o uso das 

novas tecnologias como a Internet, fazendo ligações entre o vaudeville da 

virada do sbculo e a cultura digital da virada do mil6nio enquanto mapea, 

histórica e metafisicamente, as diferenças entre estas tecnologias 

perfomhticas e sociais. A questHo engloba tr6s aspectos: situar a Internet 

dentro da cultura histbrica das tecnologias da midia e doi performance do 

século XX; relembrar vaudeville e traz2-10 de volta para a vida; e explorar o 

atual teatro online como uma espécie de vaudeville virtual. 



Merel Mirage / Memories of a Virrua/ Butterfly: the world and the 

screen. Este artigo gira em tomo do recente instalaçgo da autora, Subject: 

Emotion Encoded, que apresenta um modelo de comunicação do encontro 

entre dois estranhos online. Neste diálogo teleromântico, a troca da 

intensidade emocional é controlada por uma borboleta do gênero Morpho 

gerada por computador. Trata-se de um ducumentbrio da experiência da 

prbpria autora com textos baseados em mundos virtuais na Internet, que 

considera a complexidade da relaqHo humana através de linhas telefhnicas, 

dos excitantes encontros iniciais a conflitos que inevitavelmente surgem 

entre a realidade flsica e a virtual. 

Robert Wechsler / O Body Sw~yed to Music (and Vice Versa): roles 

for the computer dance. A danga talvez seja a forma de arte mais presa ao 

corpo humano, mas esta sua natureza primaria produz uma herança de 

resistsncia ao computador? Esta 6 a pergunta do autor. Muitos bailarinos 

sentem apreensão, se não contrariedade, em relagão a invasgo do computador 

em seus mundos. A partir da perspectiva do autor, como coreógrafo 

trabalhando com computador, isso tem suas razões, portm ele também vê o 

computador como reintrodutor de elementos de interatividade na dança, Ele 

descreve seu trabalho num campo reticente ao envolvimento com as 

tecnologias. 



5.2.2. Trabalhos 

5. 2. 2. 1, Galeria dos Trabalhos Artísticos 

Esta mostra, integrante do V Salfio Digital, foi realizada no Visual 

Arts Museum, School of Visual Arts. Os artistas, as obras e os respectivos 

materiaislinstrumentos utilizados na produção de cada trabalho são 

relacionados abaixo, conforme o catálogo da exposição para verificação, ao 

menos descritiva, das técnicas empregadas nessas criaçaes. Elas ratificam o 

processo hlbrido de constmç80 artística com as tecnologias digitais. Apenas 

dois trabalhos são reproduzidos graficamente. 

Silvana Agostinil Eye(24 x 20 in. )/ Cactus print 

Christl Bergl Rosa dolorosa (8,25 x 10 ipi.)/ Digital print 

Robert Bowen/ Project 10 (variation) (36 x 36 h.) e Project 13 (36 

x 46 in.)/ Silver print. 

Greg Boozelll Whwn DO Yoet Wunt To Go Today? ( 1 1  x 14 in.)/ 

Digital photo 

Christine Burroughl Untitled # 2 (6 x 8 in)/ Digital print 

Reet K. Das/ # z (50 x 70 h.)/ Cactus print 

Chris Corbanl Hands (23 x 20 in.)/ Iris print. 

Dayoan Daumontl E1 ultimo Ceml (3 x 2 x 2 x@.)/ Installation. 

Gary Dayl House of T?toughts/ CD Rom 



Richard Edelman e Gay Leonhardtl The Best Grasses(40 x 30 in.) e 

Qfficer's Hoarsing (40 x 30 h.)/ Cachis print 

Serban Epurel The Primordial Egg: homage to Brancusi (80 x 64 

h. ) /  Laser print 

Felix Gaiterl Rhyme & Reason: ode to grayscale (30 x 40 in.)/ Iris 

print 

Madge Gleesonl Illuminated Munuscript (28 x 36 in.) e Artisi's 

Garden (22 x 36 x 6 i.)/ Laser pxint on Mylar 

Oli Goldsmithl The New Pollution (8 x IO,5 h.)/ Dye sublimation 

color print 

JaqueIine Gossl Apophysesid Macxomedia Directorl CD Rom 

Edwaxd Harveyl Life Soup (28 x 28 in.)/ Iris print 

Denise Harrisl Wamen & Technologyí CD Rom 

Laura Hermanl Esteem (20 x 36 in.)/ Iris print 

Craig Hickmanl The Box in the Bcasement/ CD Rom 

Steve Holzer/ Desert Nithlife # 2 (18 x 27 h.)/ Iris print 

Paul Highmad Heuristicles: Pdaton KunstwollenI VR installation 

Jessica Irishl Lap (15 x 15 ft,)/ Installation 

Mona Jiminezl Untirded # 2 (44 x 56 in.)/ Ink jet print 

Petra Karadimad 4 ~ " ~  St (30 x 40 in.), Penn Sbafion(30 r 40 in.) e 

Skylin (30 x 40 in.// Silver gelatin print 

Soo Jeong Kiml Cosnaoncage/ CD Rom 



Wolfgang Kiwusl Der Geístige Mensh und die Technik V/ Ink 

plotter print 

Jutta Kirchgeorgl The Inforrnation Age/ MultimididCD Rom 

Leroy Lamisl Construction I /  I2 (8 x 2 x 2 ft.)l Sculpture and 

mixed media 

Hans Christian Lischewskil Stereoscpíc Pepper (36 x 38 ira.)/ Ink 

jet print 

Tony Longsonl Cheeãos (30 x 30 x 6 in.)/ Screenprint on plexiglass 

Jennifer and Kevin McCoyl Small Appliances (20 x I5 fr)/ Digital 

video instdlation 

Mario Flavio Marinuccil Grand Canyon (I)(  20 x 26 In.) e Alaskan 

Sunrise (4) (20 x 26 h.)/ Iris print. 

Manfred Mohrl P4 1 I a (25 x 25 h.)/ Silkscreen. 

Mariina Nitsche/ The unconsciousness (48 x 60 in.)/ Cactus print 

M. R. Petitl The Mufaat Geae & Tainted Kool Aid Sidesho/ CD 

Rorn 

Troy Ruffelsl From the leaf series (26 x 13 ft.)l Ink jet print and 

dye on canvas 

Rik Sferral No Man's Lmd (3 x 10 in.) e Disease (3 x 10 h.)/ Ink 

jet print 

Robert H. Russl Juniper (30 x 40 in.)/ Giclee print 

Cherlotte Sommer- Landgraf/ Number I 7 (Visíon) (27,5 x 39 h.)/ 

Bubble jet print 





Figura 20: 

Small Appliances, de Jennifer e Kevin McCoy 

Instalação com video digital, 1996. 

(Registro de um ângulo da instalação) 



Peter Terezakisl Ali the Names of Godl Installation 

Dennis Steffnel Collusions tn tke Durk I1 (15 x 17 in.)/ Iris print 

Rornan Verostkol Illumin~ted Universal Turing Machine ( 44 x 30 

in.)e Scarab Series(44 x 30 in.)/ Multi-pen plotter 

Joo Young Won/ OHAENG/ CD Rom 

5.2 .2 .2 .  Animações por Computador 

Os artistas que participaram desta categoria tiveram seus trabalhos 

apresentados no Visual Arts Arnphitheaãed School of Visual Arts e no Video 

Wall/ The New York Informaãion Technodogy Center. Todas as animações 

foram veiculadas através de video, com variaçgo entre 30 segundos a 8 

minutos e 30 segundos de duragão. Os selecionados com as suas respectivas 

animaçdes sZlo: Richard "DoctfBaily/ Traíler from The Gume; Stephen Bakerl 

Galaxy Guardian; Thomas Barter1 The Box; D. J. Cassell 10,000 Feef; 

Chieh-Cheng Chungl Woa; Michael Clausen/ F8; Raquel Coelho/ The Tapzr; 

Jaimie Deruyterl Flm; James Duesing I Law of Averuges; Jason Giddingsl A 

Dummy Affair; Martin Grebingl Tem; Amanda Hoeltke/ Nnrrturing SeLf; 

Rosemary Killed The Maestro Plays; Matthew Lewisl Burn; Serena Linl 

Visible Traces; Armando Lluchl Play Ball; Michael McCarthy e Jason 

Zirpoiol Sharing; Doug Pfeiferl Jack; Paul Kevin Thomason, Jodi Whitsel, 

Randy Hammond e Pat MaIoyl The Green Mala; Pablo Vallel Candela; Shih- 

Wei Wangl Wonder e Steven Roselle e Uri Dotad Crecature of Creation. 

Neste Salão, as obras apresentadas utilizaram softwares de 2D e de 3D 

predominantemente. 



5.2. 2.3, Trabalhos para Rede 

O júri internacional de seleção dessa categoria apontou que os 

artistas inscritos se utilizaram somente de sifes para a WWW, n2[o 

explorando outras alternativas na Rede como telepresenga e performance on 

line. Os trabalhos dos artistas selecionados foram disponibilizados na URL: 

http:www.sva.eddsalon/. A relagão dos artistas com o nome dos seus 

respectivos sites e: Amy Alexanderl The Muiti-Cultural Recycler; Animal 

With No Namel Sampling Space; Marlena Corcoranl Worst Case Scenarios; 

Lora Dibnerl Roses Grow as Roses Go; Lisa Huttonl Variety Is ... ; Andruid 

Kerne, Francis Kofi e Melissa Lang/ Coded Messages: Chains; Juliet Martinl 

Can You See Me Through the Computer?; Tim McLaughlinl Threw tke Read 

Window ; Sonya Rapoport e Marie- Jose Satl Brutal Myths; Jacques Servin/ 

Beast; Keren Tzur / Rachei e Andrea Zappl Last Enfry: Bombay, I'' of July, 

A Collaborafive Travel Log Through Time, Space and Identi~y. 

5.2.3. Uma Pequena Mostra do V SaIão Digital 

As breves descrigões da obra de alguns artistas, realizadas por eles 

mesmos, favorece o reconhecimento do processo híbrido na criação artística 

com as tecnologias digitais. Serh apresentada a reproduqgo de um fragmento 

do trabalho dos artistas: Juliet Martin, Andrea Zapp, Troy Ruffels, James 

Duesing, Animal with No Name, Jutta Kirchgeorg, Christl Berg, Serena Lin, 

Jacques servin, Madge Gleeson, Reet K. Das, Keren Tzur e Dayoan 

Daumont. 

Os trabalhos interativos, como CD Rom e sifes para a WWW, 

confirmam sua presença qualitativa, juntamente com as técnicas mistas que 



sobrepõem o digital e o analógico, como na obra de Troy Ruffels que usa 

impressiío digital e pintura sobre tela. A hibridação de diferentes tdcnicas 

digitais tambtm estfi presente na obra de Serena Lin, como por exemplo 

video digital, animaçlo computadorizada e ambientaçlo virtual. 



Figura 21: 

Can You See Me Through the compute, de Juliet Martin 

World Wide Web, 1996 

Neste site, Juliet Martin propõe a revisão da relação do observador 

com a obra de arte quando o computador é utilizado na concepçZto da obra. 

Juliet Martin faz a coreografia, desenvolvendo algoritmos, para o ballet da 

obra e do usuário que interagem entre si. 



Figura 22: 

Last Entry: Bomba., I" of JuZy; de Andrea Zapp 

World Wide Web, 1997 

Lasí Enfry é um doeumentitrio colaborativo sobre uma pessoa 

qualquer, um andarilho do espaço cultural da Intenet que vivencia muitas 

aventuras. Este sife foi inspirado na novela Orlando de Virginia Woolf, 

escrito na Inglaterra em 1928. 



Figura 23: 

From the Leaf Series, de Troy Ruffels 

Impressão jato de tinta e pintura sobre tela, 1996 

Troy Ruffels parte da observação dos fatos corriqueiros e diários que 

lhe são familiares para a criaçiío de seus trabalhos, que são uma 

documentação do que não é notícia. A polissemia das imagens e 

intencionalmente procurada através da mistura de meios como vídeo, filme 

super-8 e fotografia. Troy tem a preocupação de imprimir suas obras com 

cores não padrões (como ouro, lilás, âmbar escuro) conseguindo a cor final 

por meio da superposição de camadas de tinta. Ele considera este processo 

uma subversão estética dos métodos digitais. 



Figura 24: 

Law of Averuges, de James Duesing 

Videol animaçlo por computador, 1996 

Jmes Duesing trabalha aspectos políticos da tecnologia, do sexo e 

da sociedade. Esta anirnaçgo foi baseada na tribo de índios brasileira Kaiapó, 

denunciando a desestruturaç30 da tribo provocada pela televisão. 



Figura 25: 

Sampling Space, de Animal With No Name 

World Wide Web, 1996 

Este é um site sobre atrasos e correspondências baseado no 

entrelaçamento de sons e imagens animadas, que interagem mutuamente a 

partir da ação do usuário. 



Figura 26: 

The Information Age, de Jutta Kirchgeorg 

CD Rom, 1997 

Jutta Kirchgeorg enfoca neste trabalho os problemas e despropósitos 

que ocorrem com os recursos da comunicaçlo e o uso que e feito deles. A 

artista explora a mistificação da moderna tecnologia e a consequente 

frustração que decorre dessa atitude compondo ,num sistema muftimidia, 

uma intricada rede de situações em que o participante se envolve e se vê 

envolvido. 



Figura 27: 

Rosa doIorosa, de Christl Berg 

Impressão Digital, 1996 

Este trabalho faz parte de uma série de doze imagens de rosas 

denominadas cientificamente ou com o nome vulgar. As espécies de rosas 

foram criadas em computador, resultando de teóricos cruzamentos genéticos, 

jogando com a autoridade do nome e com o simbolismo da rosa através dos 

séculos. A vida de Christl esta relacionada ao cultivo destas flores, e por 

meio delas ele faz uma metáfora sobre a sua migração. 



Figura 28: 

Visible Traces, de Serena Lin 

Video/ animação por computador/ instalação, I996 

Serena Lin reflete sobre o papel da comunicação entre as pessoas. A 

explosão de ambientes virtuais baseados em computador e comunicação on- 

line reforçam a necessidade de transmitir pensamentos e intenções sem a 

presença fisica. Vísible Traces iniciou com a pesquisa sobre o papel dos 

espaços virtuais na comunicação da emoção. 



Figura 29: 

Beast, de Jacques Servin 

Word Wide Web, 1997 

Em Beast, Servin explora os temas que tem dominado seu interesse 

com o uso do computador: o potencial do hipertexto, a natureza do 

condicionamento humano pela tecnologia e o conseqüente crescimento da 

banalidade. Ele desenvolve este site com textos e imagens com a intenção de 

reforçar a natureza reflexiva da leitura. 



Figura 30: 

Iluminated Manuscripf, de Madge GIeeson 

Impressão 8 laser sobre Mylar, 1996 

O trabalho de Gleeson está relacionado com a noção de privacidade 

que perpassa a vida diária em sociedade. O artista explora os chdigos que 

escondem dados a serem revelados, fazendo urna analogia com as 

informaçaeç codificadas que sempre podem ser acessadas por outros pessoas. 



Figura 3 1 : 

Untitled, de Reek K. Das 

Cacrus Print, 1997 

Reek associa as disjunç6es sociais a s  mutações que as células podem 

apresentar no organismo humano, indicando alteraç6es irreversiveis. Ele 

relaciona o tumor cerebral e as partes do cérebro afetadas pela doença 

através da combinação de pinturas tradicionais e imagens de ressonâncias 

magnéticas digitalizadas. 



Figura 32: 

Rached, de Keren Tzur 

World Wide Web, 1997 

Este sire aborda a vida da avó da artista, dando uma perspectiva 

sobre a liberação da mulher no mundo por meio da história da judia Rachel. 

nascida em 19 15, que lutou pelos seus próprios objetivos. Com textos t; 

fotocomposições a vida da personagem vai sendo contada e relacionada as 

circunstâncias históricas que limitavam a atuação feminina. 



Figura 33 : 

E1 Ultimo Cemi, de Dayoan Daumont 

Instalação, 1997 

Esta instalação discute a morte nas civilizações e os diferentes 

significados que ela pode adquirir. A instalação é imóvel até que alguém 

intervenha. Há um vídeo que conta uma história que pode ser vista num 

monitor no fundo de um tanque com água; quando o participante mexe nesta 

água ele interfere na história. O espectador deve descobrir e decidir o que 

fazer sozinho, sem instruçbes ou dicas, dependendo do seu tempo e interesse 

pela ambientaçgo apresentada. 



5.3, Considerações sobre o IV e V Salbes Digitais de Nova Iorque 

A visão panor&mica destas duas ediçaes do Salão Digital Anual de 

Nova Iorque permite a constatação de algumas características importantes, 

como a permanente preocupação por parte de um nhmero expressivo de 

artistas - que utilizam as novas tecnologias da comunicaçZío - com o 

coletivo, com o grupo, com a maneira de atingir uma interaqão substancial 

com os expectadores (ou usuários?) através das propostas oferecidas ao 

grande público, seja por meio da Rede, de CD Rom, ou instalações que 

mesclam recursos tecnol6gicos de última geraçao com tradicionais. Estas 

propostas referendam a principal caracteristica das tecnologias digitais: o 

interciimbio. 

Muitas obras realçam a qualidade técnica e material de diferentes 

periféricos, como impressoras, e de superfícies alternativas para impressão, 

porhra, todas as criações, desde fotografias, videos, CD Rom, sites e imagens 

para impressão estão inseridas nas dimensões variáveis que as tecnologias 

digitais propiciam. Em sua maioria, os trabalhos não se limitam a uma única 

concretizagão física, desde os que siio visualizados apenas sitravds dos pixels 

nas telas, até aqueles que necessitam de um suporte matdrico, sejam 

instalag8es ou impressões. Eles incorporam a variabilidade das suas 

dimensties nas c6pias e nas telas onde s5o visualizados, como tarnb6rn do 

número teoricamente infinito de reprodugões - exatamente com as mesmas 

qualidades originais - mesmo quando os artistas não evidenciam esta 

peculiaridade. 

É interessante notar que a hibridação é uma constante, caracterizando 

o uso explícito dos recursos analógicos e digitais mesmo quando ri técnica 

não k mista, pois o artista sempre se vale do analógico que jB foi assimilado, 

na programaç30, para o processo de constmção digital do seu trabalho. O 



virtual , do digital, e o atual, do analogicoldigital, constroem conjuntamente 

a hibridaçgo artística eletrbnica. 

5-4. SIGGRAPH 1995 

Outra maneira de exemplificar as inúmeras possibilidades de 

hibridação artística estimuladas pelas novas tecnologias da comunicação 

contemporhea, C o relato de Chris Johnson, artista e professor da School of 

the Art Institute of Chicago, sobre a SIGGRAPH 1995. Na palestra The 

Market for Digital Art, realizada em outubro de 1995 na Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, Chris Johnson mostrou 

diapositivos das obras apresentadas naquele último evento, salientando a 

hibridaçgo de materiais, ttcnicas e equipamentos. 

A ênfase na mistura de recursos e processos foi uma constante na sua 

anhlise, apontando pesquisas tanto artesanais quanto de programação de 

equações matemhticas a partir da observação de vegetais. Os trabalhos de co- 

autoria das artistas Lane Hall e Lisa Moline foram destacados pelo interesse 

da plat&ia, sendo um claro exemplo da hibridação artistica. Elas pesquism a 

integração de diferentes materiais e tdcnicas na construção plhstica, desde a 

tecnologia tida como rudimentar pelo processo artesanal até as sofisticadas 

tecnologias digitais. Entre os recursos usados estão máquina de costura, 

carimbos, recorte e colagem, papel japongs, impressora matricial, cola, 

pigmento, scanner e outros. 

Cada vez mais os artistas se valem de processos híbridos, inclusive 

os que produzem obras interativas como CD Rom, escuIturas e objetos, 

desvinculando-se da postura modernista de categorizações bem definidas, 

sem trocas. 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artista contemporâneo opta por uma ampliação da vis80 artística, 

ratificando a sua crença no carhter reflexivo da sua produção, no 

envolvimento interpessoal das tecnologias da comunicação e no poder 

desestabilizador da vivência estética. 

Na tendência do pós-modernismo, o momento é de grande 

generosidade de convívio, onde as diferenças sZío atenuadas pelas atitudes de 

aceitação nas mais diversas Areas, em especial no ambito artístico. Ainda não 

há a compreensão global do momento vivenciado. AnBiises parciais, na 

verdade fragmentadas, são realizadas, mas é justamente neste universo 

composto de elos que constroem redes que unem unidades ao todo, que é 

manifestada uma preocupaçlo maior com a complexificaç&o da realidade, 

com o intrincamento dos acontecimentos aparentemente dissociados, com a 

cornpiernentagão que os heterogeneos possibilitam, com a hibridação que 

acompanha a produção artística, e a própria vida. 

Como separar tecnologia e humanidade? Como pensar que a técnica 

não decorre da natureza humana? Como acreditar, como supunham os 

modernistas, que é através da negação do que passou que será construido o 

futuro? Como a arte contemporhea assimila as tecnologias 

aaalógico/digitais? Estas questões foram consideradas ao longo desta 

investida. As idéias de Pierre Lévy em muito iluminaram este percurso, com 

uma visão ampla da relação do homem com as tecnologias através dos 

tempos, fundamentando a compreensiio dos dias atuais. O homem decorre da 

interação com as suas produções. Assim, não 6 possivel imaginar uma arte 

sem transfomaçbes ao longo do espaço/tempo. A arte, associada ds novas 

tecnologias da comunicação, com seu intuito de assimilar, compreender, 

aproximar-se, e desvendar o emaranhado político e sócio-cultural que o 



homem secreta ao seu redor, apropria-se das linguagens de seu tempo, das 

ferramentas tecnológicas e dos recursos perceptivos, sem preocupação de 

negar o passado. 

A hibridação da arte atual é uma decorrência da prática artística 

através dos tempos. Nunca a arte em qualquer tempo e espaço pode ser 

considerada pura quanto aos seus métodos produtivos, técnicas, conceitos, 

valores e materiais. Certamente foi vanguardista no modernismo, e desejou 

ser nova, desvinculada da história e do conhecimento jii vividos. Mas, mesmo 

quando rompeu com o passado propondo situagões inusitadas, forjou suas 

idéias baseadas nesse mesmo passado numa atitude contrária ao saber já 

estabelecido. Na tentativa de apreender a realidade, a arte engendra seu 

conhecimento sobre prhticas sociais parcialmente conscientizadas gela 

comunidade local, jogando com o inesperado para tratar de questões 

pertinentes a determinado grupo. Neste sentido, a virtualização da 

virtualízação pela arte, proposta por Ldvy, está em consonância com a visão 

contemporinea da arte. 

Entre as características mais marcantes da produq8o artfstica que 

utiliza as tecnologias digitais também esta a interatividade por parte daqueles 

que a exploram, no sentido de participação real quanto as escolhas e ag&es, 

alem das interpretaçaes comuns a toda relação obralobservador. Atravds da 

ação do espectador a obra passa a acontecer, desvelando o mundo em sua 

complexidade, niio linearidade e nas suas relagões caóticas de novas ordens 

de interaçso. 

A arte eletrdnica engloba um processo comunicacional com 6nfase na 

interrelaçao entre os participantes de uma proposta artística, entre os 

participantes e o(s) autor(es), e entre as comunidades que expressam a 

subjetividade da vida. Se 6 verdade que a arte sempre praticou a hibridação 

de conhecimentos no seu processo produtivo, também é verdade que ela 

jamais usou, de maneira tgo intrinsica, a interatividade nas suas produç8es, 



nem evidenciou tanto a complexidade da vida e do universo de relações 

possiveis entre os seus atores. 

Constatando a intima relação da produçf o artística contemporânea 

com as tecnologias digitais, em especial com a interatividade propiciada pela 

exploração hipertextual destas propostas, surgem novos questionamentos em 

relação a interatividade no processo perceptivo, como por exemplo: 

* a interatividade hipertextual modifica a percepçgo, o modo de 

pensar e de construir conhecimentos na atividade artística? 

como ocorrem essas transformaçfies? 

A arte participa diretamente da visiIo de mundo do homem de todos 

os tempos, ela é uma forma de estar presente, participar e redefinir os 

possíveis da vivência humana. A concepçiro estdtica da arte de nossos dias 

contempla aspectos éticos e políticos numa intenção explícita de garticipaç5o 

na vida que se apresenta. 

Sabemos que coexistem várias atitudes diante da relaçao arte & 

tecnologia, e que n8o são redutiveis a um denominador comum nem sequer 

passfveis de um mapeamento pela constante oscilaçfo entre os extremos a 

favor e contra, mas até isso está em consonância com a tendência p6s- 

moderna de tolerância entre desiguais 
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