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Resumo

ex-Crever? literatura, linguagem, tecnologia estuda como a mediação afeta a
escrita. O trabalho entrelaça textos que, apesar da aparente autonomia, revelam
por meio da disposição gráfica a trama polifônica em que estão inseridos.
Diferentes tipo de letra, tons de cinza, citações em forma de apropriação do livro
original, telas capturadas que incorporam textos escritos em momentos diferentes
da pesquisa. Escrita organizada a partir das marcas visíveis dessa polifonia, quebra
da ilusão de que o texto continua, por ser o suposto registro de uma voz unívoca.
Texto que procura entre suas páginas um tipo de escrita posterior à escrita verbal
que predominou durante a cultura impressa. Ao invés de usar marcas textuais para
construir um efeito de coerência, usa recursos gráficos para construir visualmente
um espaço que revela como todo texto é sempre perfurado por outros textos.

ex-Crever? discute, entre outros, os seguintes temas: as misturas que caracterizam
a cultura contemporânea — descrita por termos como hibridismo, mestiçagem e o
recente remix; as formas de escrita experimental, nos mais diversos suportes, com
especial atenção para exemplos desenvolvidos com tecnologias digitais; as
relações entre poesia e tecnologia, observando especialmente a influência da
tecnologia na escrita; e as relações entre linguagem digital e vídeo, importantes no
momento em que surge o DVD e a internet de banda larga se populariza.

No contexto de uma cultura da reciclagem, possível na medida em que os
computadores pessoais funcionam como samplers multimídia, o trabalho se
defronta com um tipo de relação entre que expande o domínio da
intertextualidade e da intersemiose. Trata-se da sampleagem, citação em que a
materialidade do signo de partida encarna no texto de chegada. A sampleagem é
o processo semiótico dos tempos do transplante de órgãos, em que os corpos
sobrevivem com pedaços de outros corpos costurados em seu tecido. Da mesma
forma, a programação, o tipo mais estrutural dentre os vários remixes analisados, é
o processo semiótico dos tempos das células tronco, em que se vislumbra a
possibilidade de reprogramar o código genético para mudar o funcionamento do
corpo.  Ambos permitem uma escrita por meio de sons e imagens não autorais.
Nesse sentido, indicam o trajeto possível da literatura, numa cultura em que o
texto conforme a cultura impressa o entendia é cada vez menos comum. Mas será
o volume impresso suficiente para essa reflexão? No DVD anexo, o estudo de
interface Minha terra tem palms desloca a discussão para a tela do computador,
tentando entender por meio de seus próprios recursos um pouco do que quer e
do que pode a linguagem digital.



Abstract

wrrit-END? literature, language, technology studies how mediation affect
writing. The work interweaves texts that bounce from apparent autonomy to
polifonic intermingling, as a result of its graphic treatment. Typography, shadows
of gray, quotes that were appropriated from the original book, screen shots from
material written in several moments of the research. Text written with the visible
marks of this polifony, breaking the illusion that the text continues, since it
registers an univocal voice. Text that browses through its pages a kind of writing
that goes beyond the print culture. Instead of using verbal marks to build
authoritative coherence, it uses graphic resources to stress how each text is always
inhabited by other texts.

 writt-END develops, among others, the following topics: are, among others: the
mixtures that characterize contemporary culture — often described as hybrid,
crossbred and, recently, remixed; the types of experimental writing, on several
media (book, hologram, video), with special focus on the digitally orientended
examples; the relations between poetry and technology; the relations between
poetry and technology, obseving particularly how technology influences writing;
digital language and video, speculating if DVD and broadband internet will
contribute to a more auiovisually oriented culture.

On the context of a recycling culture, possible due to the multimedial sampling
capacities of the personal computer, the work faces a kind of interrelation that goes
beyond the boundaries of intertextuality and intersemiose. The sampling process is
a kind of quote in wich the material part of the departure sign is embodied on the
arrival sign. It is the semiotic process of the body transplant age, in wich bodies lives
with parts of other bodies sewed in its tissues. Likewise, programming, the most
structural among the several kinds of remix analysed, is the semiotic process of the
cell trunk age, when the possibility of reprogramming the genetic code to alter body
functioning arise.  This way, both point a possible path for literature, on a culture in
wich texts as written during the print era are less and less common. But, is it possible
to writte about all the aspects of such themes using only printed matter? The
prototype interface on the DVD, In the land of palms and threes, complete this
thesis approaching the problem from a different angle.
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sobre a possibilidade de começar do meio...

FORA DA PÁGINA 1

...abre-se a página, que revela um texto quase pronto, objeto
desafiador, enigmático como provavelmente todos os textos

possivelmente parecem ser, depois que o cansaço ou o prazo
lhes impõe um ponto final Seus parágrafos disfarçam se de



...abre-se a página, que revela um texto quase pronto, objeto
desafiador, enigmático como provavelmente todos os textos

possivelmente parecem ser, depois que o cansaço ou o prazo
lhes impõe um ponto final. Seus parágrafos disfarçam-se de

esfinge: — INTRODUZA-NOS OU LHE DEVORAREMOS;
escrito em alta e boa caixa, como se não houvesse como

escapar dos limites que a pedagogia impõe ao que não cabe
em explicações simples e diretas: escrever, então, um texto que antecede o início do próprio

texto,  equivalente prolixo do melhor de todos os princípios:
o silêncio:

...



4’ 33”



al. Seus parágrafos disfarçam se de
UZA-NOS OU LHE DEVORAREMOS;
caixa, como se não houvesse como
pedagogia impõe ao que não cabe

em explicações simples e diretas: escrever, então, um texto que antecede o início do próprio
texto,  equivalente prolixo do melhor de todos os princípios:
o silêncio:

escrever um texto que discuta como a área de comunicação não estimula que seus
pesquisadores retomem, em outro patamar de complexidade, o trabalho com
equipamentos de editoração, rádio, vídeo, e outros em que ele aprende seu ofício de designer
de linguagens — equipamentos hoje em sua maioria convertidos em aplicativos digitais.

O funcionamento da linguagem é indissociável do que Jacques Rancière
“partilha do comum”, exercício de procura daquilo que, sob o véu aparen
diferenças permite reconhecer o que perspassa isso que se pode então

De forma caricata, é como se as graduações fossem o espaço do aluno no
laboratório, que supostamente vai prepará-lo para o mercado de trabalho, e as
pós-graduações fossem o lugar do pesquisador na biblioteca, que supostamente
lhe permite fazer a crítica do mercado sem deixar-se contaminar por sua lógica.
Mas essa concepção, redutora mesmo quando formulada de maneira menos
simplista, não leva em conta o que pode haver de crítico, de criativo na práxis. Ela
abre mão do rico conflito existente no trânsito entre o fazer e o pensar. É nesse
espaço atualmente desacreditado pelas instituições de fomento à pesquisa que o
presente trabalho se coloca, com desejo intransigente de misturar as estações
mesmo que tudo indique que seria melhor fazer o contrário.

Sua escrita é um exercício de entendimento da comunicação como linguagem.
E entender comunicação como linguagem pressupõe, entre outras coisas, correr
o risco de deixar escapar pelas frestas de uma suposta coerência metodológica
o desejo de que campos do saber aparentemente incompatíveis dialoguem.
A linguagem é dialógica. Se, nesse que talvez seja o espaço do diálogo por
excelência, não é possível que a psicanálise se comunique com a história e esta
com a química — se não é possível que nas ditas ciências da comunicação a
sociologia se comunique com a moda e esta com a biologia—, onde será possível
esse diálogo?



e explique como a área de comunicação não estimule que seus
m outro patamar de complexidade o trabalhos com

o, rádio, vídeo, e outros em que ele aprende o ofício de
sua maioria convertidos em aplicativos digitais.

O funcionamento da linguagem é indissociável do que Jacques Rancière chama de
“partilha do comum”, exercício de procura daquilo que, sob o véu aparente das
diferenças, permite reconhecer o que perspassa isso que se pode então ser
entedido como uma comunidade — lugar do tornar comum, do comunicar.
Conforme observa Leda Tenório Motta, discute-se “hoje, em plano
institucional — e acaloradamente, aliás — quais seriam os verdadeiros objetos das
assim chamadas Comunicações. Se aqueles rigorosamente enquadráveis na
comunicação massiva, como pensam os que contam com isso para ver a área,
finalmente, imbuída da dignidade da ciência, entendida como saber específico, de
métodos próprios. Ou se toda uma série de objetos e de percursos metodológicos
que formariam um campo aberto, como preferem pensar os que nem vêem os
domínios científicos tão separados assim — e quanto mais um domínio de objetos
simbólicos como este — nem tomam a colaboração dos mais diferentes métodos
como uma precariedade conceitual”.
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crita, em que os componentes gráficos não são ornamentos, mas soluções
ecas ao texto, é um exercício de entendimento da comunicação como
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O volume impresso de ex-Crever? foi finalizado no
Pagemaker. O programa permite recursos impossíveis em

editores de texto mas, por ter sido desenvolvido a partir de
analogias com os processos de impressão consolidados pela

indústria gráfica, tem limites não muito diferentes das
barreiras encontradas por Mallarmé para realizar o projeto

utópico do Livre. O recurso de sobrepor camadas
eventualmente transparentes, motivo pelo qual foi

necessário recorrer ao Photoshop, foi uma tentativa de
buscar uma linguagem que indicasse alternativas a esse

modelo. O Photoshop permite tratar elementos visuais e
verbais da mesma forma, na medida em que os percebe

como pixels que podem ter os valores alterados por meio
dos comandos e filtros disponíveis no programa.

...

Jacques Rancière. Políticas da Escrita.
Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

Leda Tenório Motta.  Literatura e Contracomunicação.
São Paulo: Hacker, 2004. p. 5.



Conforme observa Lúcia Santaella, vale notar que, “quando o estatuto científico de
um dado campo do saber é colocado em questão, cumpre se perguntar que noção
de ciência está dando suporte ao questionamento”. Ao indagá-lo, Santaella afirma
que no caso da semiótica, que ela julga ser também o caso da comunicação, “não
poderia haver concepção científica mais apropriada para definir o seu campo do que
a do fundador da semiótica moderna, Charles S. Peirce (CP 1.232; CP 8.343)”. Ainda
segundo a autora, o semioticista americano propõe que se entenda ciência como
coisa viva, e não a partir de uma definição meramente abstrata. Para ele, não
“devemos esquecer que a ciência é um projeto de pessoas vivas e que sua
característica mais marcante é que, sendo genuína, encontra-se em um estado
permanente de metabolismo e crescimento”. Após recuperar a definição peirceana
de ciência, Santaella conclui que “é característica fundamental da ciência viva estar
continuamente rompendo fronteiras, de que se infere a não pré-determinação
imposta de fora sobre seus limites.”

Lucia Santaella.
Comunicação e

Semiótica. São Paulo:
Hacker, 2004. pp. 70-1.
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as margens são lugar da anotação, gesto do leitor
         sobre o texto. A escrita digital incorpora
  essas margens ao texto, na medida em que
     permite que o usuário deixe nele sua marcas
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Trabalhar com programas como o Pagemaker e seu
concorrente QuarkXPress, apesar das diferentes
possibilidades de um e de outro, esbarra ainda na lógica do
códice, conforme já dito. Além do uso de camadas
transparentes, outra forma de desafiar a fixidez do volume
encadernado é explorar os espaços entre margens, criar
textos que escapam por entre as páginas, que ocupam os
vão entre elas.



Uma fronteira a ser rompida atualmente é a dos formatos em que o conhecimento
transita. Apesar de serem já antigos os esforços para romper com os limites do

formato códice, até hoje as universidades ainda resistem aos saberes que circulam
de outra forma. Em O fim do livro?, Arlindo Machado lembra como Walter

Benjamin considerava o livro obsoleto, e recupera McLuhan para lembrar como a
idéia de que o conhecimento é um saber de livros é uma noção da época

moderna, provavelmente derivada da distinção medieval entre clérigos e leigos —
distinção que, ainda segundo Machado, veio dar nova ênfase ao caráter literário e

um tanto extravagante do humanismo do século XX. Machado parte da crítica feita
pelo teórico canadense ao caráter uniformizador e seriado introduzido no

ocidente pela imprensa de Gutenberg, para lembrar como nossas instituições
intelectuais “ainda parecem se deixar embalar pelas idéias esdrúxulas de que o
conhecimento se encontra associado exclusivamente ao modelo conceitual do

texto impresso ou de que só se pode pensar com palavras, com palavras escritas
preferencialmente”. Por isso, ele conclui que persiste “ainda largamente nos meios

acadêmicos, sobretudo nas áreas de humanidades, uma tendência generalizada de
confundir competência intelectual com talento para a escrita.”

Arlindo Machado.
“O fim do livro?”,
in:  Pré-cinemas
& Pós-cinemas.
Campinas: Papirus,
1997. pp. 178-9.

3











Arlindo Machado. “Ensaios em

Em outro texto dedicado ao tema, Ensaios em forma de hipermídia, Machado
mostra como esse apego à escrita persiste, a despeito da evolução tecnológica: “se
é verdade que do manuscrito medieval ao texto digitalizado aconteceram saltos
significativos em termos de métodos de trabalho, alcance e rapidez na difusão das
mensagens e ampliação das comunidades de escritores e leitores, também é
verdade que continuamos escrevendo e, o que é pior, escrevemos mais ou menos
como se escrevia, ao menos em seus aspectos essenciais. Continuamos a depositar
uma fé inquebrantável no poder do discurso verbal e da palavra escrita como
formas de construção, difusão e preservação do pensamento”.

fita na forma prevista por quem as criou. Evidentemente,
essa observação exclui trabalhos mistos, como
performances e instalações, em que o fazer em tempo real
e o ocupar o espaço das três dimensões colocam problemas
de natureza diferente dos discutidos aqui.

forma de hipermídia”, in:
O quarto iconoclasmo e outros
ensaios hereges. Rio de Janeiro:

Contracapa, 2001. pp. 105-6
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O Photoshop é um programa mais maleável, da mesma forma que as imagens da cultura eletrônica
são mais porosas que as imagens fotográficas. Trabalhar com programas como o Photoshop e seu
equivalente para imagens em movimento AfterEffects, permite combinar elementos visuais e
verbais de maneira sofisticada. Isso é possível por meio da sobreposição de camadas, através da
ferramenta “Layers”. No entanto, apesar das formas de leitura que elas permitem serem menos
lineares, a resistência do suporte ainda marca sua forma de organização. Acontece o mesmo que nas
linguagens eletrônicas. A despeito dos roteiros completamente não-lineares de que tantas
experiências audiovisuais são testemunho, filmes e vídeos estão fixos sobre a superfície magnética da

Essa breve discussão sobre co
diversos programas de comp
resultados da escrita pode ser
relação entre tecnologia e lin
á i t d i l
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Essa breve discussão sobre como as características dos
diversos programas de computador interferem nos
resultados da escrita pode ser inserida nos debates sobre a
relação entre tecnologia e linguagem, desenvolvida por
vários autores, dos quais vale destacar Eric Havelock,
Marshall McLuhan e Walter Ong. Ela permite perceber
como as características das linguagens gráficas e eletrônicas
ressoam nas ferramentas de computador desenvolvidas para
permitir o design e a edição audiovisual, ainda que isso não
implique necessariamente numa relação de causalidade.

Quando autores como Landow e Bolter desenvolvem
argumentos contrários aos da escola canadense,
argumentando de maneira convincente a favor de que o
desenvovlimento tecnológico atende a uma demanda
cultural anterior, fica clara a complexidade do problema.
Em A revolução da cultura impressa, Elizabeth Eisentein
defende a posição intermediária de que nem é possível
menosprezar o papel que a tecnologia desempenha nas
mudanças na forma de circulação dos saberes, nem é
possível sobrevalorizá-la, já que o percurso histórico
depende de uma combinação bastante complexa de fatores.



A concepção de uma ciência que é delimitada a partir de sua própria prát
próxima do que Roland Barthes chama de escritura, em projeto que Leyla 
Moysés descreve como parte de uma aproximação entre literatura e crítica
portanto de uma aproximação entre pensar e fazer engajado em demons
esses opostos são, de fato, categorias que não se sustentam. Em Texto, Crí
Escritura, Perrone-Moisés lembra como “ouve se dizer freqüentemente qu
hoje em dia mais críticos do que escritores, mais ensaístas do que romanc
poetas. Também se ouve dizer, com igual freqüência, que não há mais críti
obras de criação já não encontram mais quem as comente, julgue e divulg
“essas duas posições procedem de uma obstinação em pensar a literatura
vista dos gêneros tradicionais”.

Fica claro, portanto, como esse apego aos modelos já instituídos percorre o debate
acadêmico, revelando um conservadorismo inexplicável em um espaço

supostamente consagrado ao debate de idéias pioneiras.

A maleabilidade do Photoshop é equivalente à porosidade
das imagens eletrônicas, em que a dureza do negativo, a

mesma tanto na fotografia quanto no cinema, é substituída
pela capacidade de se moldar do quadro, na fotografia e no
vídeo digital, mesmo quando concebidos ainda segundo o

paradigma visual renascentista, tão presentes na cultura
visual contemporânea quanto as formas tipográficas o são

na cultura escrita. Esse processo de escrita por meio de
softwares que não foram criados apenas com a finalidade de

permitir ao usuário editar textos, como é o caso do
Microsoft Word, é uma parte importante da pesquisa

desenvolvida para ex-Crever?. Ela está diretamente ligada
ao tema do trabalho, na medida em que resulta de um

esforço para romper com a forma de escrita mais comum
nas teses acadêmicas. Apesar disso, trata-se de texto que se

atém às normas da Universidade, o que pressupõe um
questionamento antes à lentidão com que as instituições

acadêmicas absorvem as novas possibilidades de circulação
do conhecimento que uma crítica generalizada aos

procedimentos científicos.

             é característica fundamental
    da ciência viva estar continuamente
                        rompendo fronteiras

             é característica fundamental
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Leyla Perrone-Moisés. Texto, crítica,
escritura. 2 ed. São Paulo: Ática, 1993.

p. 35 e seguintes.

O surgimento de textos que e
como se fazia até então. Mas s
universitária estão aparelhada
publicado em 1993 por profes
os saberes instituídos que a fo



O surgimento de textos que estão além dos gêneros dificulta pensar as coisas
como se fazia até então. Mas será que as instituições que regulam a vida
universitária estão aparelhadas para absorver essa mudança radical, objeto de livro
publicado em 1993 por professora de uma Universidade mais dedicada a manter
os saberes instituídos que a fomentar novidades?

A concepção de uma Ciência que é delimitada a partir de sua própria prática está
próxima do que Roland Barthes chama de escritura, em projeto que Leyla Perrone-
Moysés descreve como parte de uma aproximação entre literatura e crítica literária. O
projeto dos pensadores da geração de Barthes, empenhada em reformular a
Universidade após o maio de 1968, é demonstrar como as antigas categorias que
opõem literatura e crítica literária não se sustentam. Em Texto, Crítica, Escritura,
Perrone-Moysés lembra como “ouve se dizer freqüentemente que existem hoje em
dia mais críticos do que escritores, mais ensaístas do que romancistas e poetas.
Também se ouve dizer, com igual freqüência, que não há mais críticos, que as obras
de criação já não encontram mais quem as comente, julgue e divulgue”.  Para ela,
“essas duas posições procedem de uma obstinação em pensar a literatura do ponto
de vista dos gêneros tradicionais”.

A aproximação entre literatura e crítica
literária pode ser entendida como
metonímia da aproximação entre Arte e
Ciência.

A principal lição a aprender com esse cruzamento entre regimes de escrita
aparentemente distintos é que a finalidade do texto comanda sua inserção nas
diversas comunidades de leitores, conforme a definição de Roland Barthes em O
grau zero da escritura. Assim, ao observar que, desde o fim do século XIX, “os
escritores revelaram uma acentuada tendência à autocrítica”; que, desde então, a
obra literária torna-se “cada vez mais uma reflexão sobre a literatura, uma
linguagem que contém sua própria metalinguagem”, Perrone-Moisés indica o
ponto em que a escrita se depara mais uma vez com desafios imprevistos.

10

Leyla Perrone-Moisés. Texto, crítica,
escritura. 2 ed. São Paulo: Ática, 1993.

p. 35 e seguintes.
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“A escritura é pois essencialmente
a moral da forma, a escolha da

área social no seio da qual o
escritor decide situar a Natureza

de sua linguagem”
(Roland Barthes, O grau zero da escrituraO grau zero da escrituraO grau zero da escrituraO grau zero da escrituraO grau zero da escritura)

Esse deslocamento do espaço literário, de que Mallarmé pode ser considerado autor-
chave, tem outro aspecto, tão importante quanto o da ruptura das fronteiras entre
linguagem e metalinguagem, no uso de recursos gráficos e outros que podem ser
experimentados conforme a literatura se espalha para além das fronteiras do livro.
Ao representar as “subdivisões prismáticas da idéia” por meio de recursos visuais, O
lance de dados exerce um novo tipo de crítica literária, aquela que comenta o verbal
por meio do não-verbal. O livro expande os domínios da literatura em duas direções
que, não obstante a matriz comum, mantiveram certa distância durante o século XX:
a das sinuosidades de autores como Borges, Joyce e Guimarães Rosa; a da síntese
imagética de autores como cummings, Augusto de Campos e Philadelpho Menezes.

11

Ainda que ambas compartilhem da busca por uma linguagem que fuja do
ordinário, — assim Blanchot define a literatura —, as estratégias são diversas. Uma
delas escava os intervalos do texto, em busca do sentido presente nas frases
intercaladas. A outra esculpe a palavra por meio de recursos gráficos que indicam
na página esse mesmo intervalo — agora visível na verticalidade das associações.
Com o surgimento do computador, ambas ressurgem no contexto da escrita
digital, a primeira nas formas reticulares do hipertexto, a segunda nas experiências
com formas de escrita apropriativa e programável. ex-Crever? concentra-se
especialmente nesse segundo tipo de escrita digital que desafia os limites do
verbal propriamente dito.



misturas / linguagem



O carrinho do supermercado raspa no canto do refrigerador e
as latas de Pepsi twist chacoalham em loop sincronizado com

o ritmo da música que escapa pelas frestas entre o fone e o
ouvido propriamente dito. No apartamento, enquanto o
telefone não toca. Enquanto os arquivos no e-mule não

completam o destino até o HD, repete-se um ritual comum a
adeptos de todas as tribos e sub-tribos espalhadas pelas ruas

da cidade: separar o lixo orgânico, não-orgânico, o plástico, o
metal, o papel. A cena, familiar em sua trivialidade, vai além da

mera descrição de um sábado qualquer antes do sushi com
saquê, depois cinema, depois balada. O texto que segue tenta entender que relações são possíveis

entre momentos cotidianos como o descrito e a formulação
do conhecimento que circula nos diversos circuitos que o
institucionalizam. É o retrato de um processo que envolve
entusiasmo, decepção, rigidez, preguiça e outros. Em busca
dos sentimentos ocultos entre essas linhas que querem
relacionar os vários estímulos que fazem o habitante das
metrópoles contemporâneas pensar e agir assim ou assado.
Para que, afinal, serve o conhecimento, senão para amenizar o
fato de que, segundo Kenneth Brannagh, os adultos não
passam de crianças com dívidas no banco?

Kenneth Brannagh. PPPPPeteteteteter´s Fer´s Fer´s Fer´s Fer´s Friendsriendsriendsriendsriends.
Longa metragem: Inglaterra / Estados
Unidos, 1992.
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Em sua descrição dos hábitos e instintos, o filósofo americano
Charles S. Peirce descreve um tipo de lógica do cotidiano

denomidada Logica Utens. Segundo Phyllis Chiasson, K. T.
Fann a define como “a lógica acrítica e implícita do homem

comum”. Ainda segundo Chiasson, em seu artigo homônimo,
o termo foi usado pelos escolásticos medievais, que

aparentemente se apropriaram de conceitos desenvolvidos por
intelectuais islâmicos da antiguidade, e o usaram para se

referir a todo tipo de tomada de decisão que não fosse fruto
do método escolástico.

Fica claro, portanto, que desde aquela época o pensamento autorizado marca
sua diferença em relação às formas de raciocínio desenvolvidas com métodos
diferentes daqueles que ele reconhece como legítimos, num primeiro momento
o discurso religioso e num segundo o discurso científico. Parte do projeto
peirceano é justamente incorporar esses pensamentos erroneamente descritos
como ‘não-racionais’ ao campo de fenômenos sígnicos. Por esse motivo, é
possível descrever a semiótica como um método anti-cartesiano, como Lúcia
Santaella faz em seu livro sobre o tema.

No entanto, o que Peirce escreveu sobre logica utens, ainda segundo Chiasson,
não esclarece a possível existência de diversos tipos de razões instintivas, o que
deixa margem a argumentar que Peirce poderia restringir o domínio dessa
lógica cotidiana ao terreno da inferência, em que a observação do céu cinzento
permite por experiência fazer acreditar que choverá naquele dia. Em seu artigo,
Chiasson se vale do modelo desenvolvido por Dorothy Davis para supor que
haveriam também outras formas instintivas de raciocínio.

Phyllis Chiasson. “Logica
Utens”, in: Queiroz, João (Ed.).

Digital EncDigital EncDigital EncDigital EncDigital Encyyyyyclopedia ofclopedia ofclopedia ofclopedia ofclopedia of
Charles S.Charles S.Charles S.Charles S.Charles S. P P P P Peireireireireircecececece. http://

www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/
home.htm.



A favor da relação estranha proposta na página anterior, um método esquisito que
permite perceber como um dos grandes temas da crítica cultural contemporânea,

a mistura entre componentes, também pode ser aplicado ao estudo da fórmula de
marketing preferida da indústria alimentícia, que inunda as prateleiras de

supermercado com compostos de guaraná com laranja, suco-de-abacaxi com
hortelã e doritos com bacon, entre outros primores de uma culinária tão artificial

quanto a inteligência que os cientistas cognitivos buscam em suas pesquisas. A
coincidência revela que há mais coisas entre o estado de um época e as várias

formas de transformá-lo em livros, CDs, DVDs e latas de refrigerante do que supõe
a nossa vã — e às vezes pouco disposta a investigar o que acontece fora do mundo

do pensamento reconhecido pelos pares — filosofia. A cultura contemporânea
vive sob o signo da mistura, na medida em que o estabelecimento de redes de

computador ligando pontos distantes no globo aceleram e diversificam o
estabelecimento de comunidades afetivas, diálogos descobertos num mapa que

escapa dos domínios da nação.
Ainda que a presente pesquisa parta de termos como híbrido, mestiço e mistura,
seu foco primeiro são conceitos correlatos, que surgem para explicar o resultado do
tratamento digital das linguagens. Entre eles, estão remix, recombinação e
recomposição. São termos que indicam um contexto mais amplo, em que o estágio
de desenvolvimento tecnológico causa mudanças rápidas e sensíveis nas práticas
culturais reconhecidas. Um exemplo polêmico é o das experiências genéticas.
Apesar de deslocado do tema central da pesquisa, o exemplo das misturas na
genética reforça a hipótese de que o tema da mistura é amplo, perfurando a
cultura contemporânea de diversos ângulos. Nesse contexto mais amplo, a idéia de
mistura fica mascarada por termos como ‘pós-biológico’ e ‘pós-humano’. Ambos os
conceitos ressaltam a mudança nos padrões do que se entende por biológico e
humano nos organismos criados a partir da mistura de componentes orgânicos e
de componentes desenvolvidos em laboratório. Essa concepção corre o risco de
deslocar a separação fantasiosa  entre natural e artificial para uma separação
igualmente insustentável entre orgânico e laboratorial.

O desenvolvimento da hipótese de que haveria uma relação entre as práticas
contemporâneas do sampler e práticas da literatura contemporânea,
inicialmente a partir da aproximação entre a cultura sampler e a antropofagia de
Oswald de Andrade, levou ao seu teste e avaliação por meio de pesquisas
empíricas, como os sites WebPaisagem0 (http://www.paisagem0.sescsp.org.br)
e circ_lular (http://www.pfebril.net), criados em parceria com Giselle
Beiguelman e Rafael Marchetti, e pesquisas conceituais, em parte compiladas
nos artigos “A cultura da reciclagem”, publicado em Cultura em Fluxo, “6
propouestas para los proximos minutos”, publicado na revista DeSignis 7, e
“ex-Crever?”, a ser publicado em Palavra e Imagem na Mídia.

André Brasil, Carlos Eduardo Falci, Eduardo de Jeses e Geane
Alzamorra (org). CCCCCultura em Fultura em Fultura em Fultura em Fultura em Fluxluxluxluxluxooooo..... No No No No Novvvvvas mediações emas mediações emas mediações emas mediações emas mediações em

rrrrredeedeedeedeede. Belo Horizonte: Editora da PUC-MG, 2004.

Eduardo Peñuela Canizal e Winfried Nöth (org.). Designis 7Designis 7Designis 7Designis 7Designis 7.
Associação Latino-Americana de Semiótica: 2005.

Lúcia Santaella e Winfried Nöth. PPPPPalaalaalaalaalavra e Imagem navra e Imagem navra e Imagem navra e Imagem navra e Imagem na
Mídia.Mídia.Mídia.Mídia.Mídia. Um estudo int Um estudo int Um estudo int Um estudo int Um estudo intererererercultural entrcultural entrcultural entrcultural entrcultural entre Alemanha e Brasile Alemanha e Brasile Alemanha e Brasile Alemanha e Brasile Alemanha e Brasil.

[em preparação]

Assumindo essa possibilidade, seria possível defender que a
relação estranha entre práticas cotidianas como o uso de
fórmulas híbridas para produzir alimentos com sabores

fantasia de misturas e o tema da mistura conforme
desenvolvido cientificamente nos debates sobre hibridismo,
mestiçagem e outros, é possível pelo método nem sempre

usual de aceitar escolhas não-deliberadas como parte do
processo de pesquisa. No caso do presente projeto, é possível

entender o trajeto percorrido conforme a descrição no
parágrafo seguinte.



http://www.ekac.org

Essa relação fica mais clara em Rabbit Remix. A exposição
realizada na Laura Marsiaj Arte Contemporânea, reúne a
documentação do projeto “Free Alba!”, organizado por
Eduardo Kac quando ele foi impedido de expor a coelha
geneticamente alterada criada para o projeto GFP Bunny.

A possibilidade de misturar o código genético, da mesma
forma que se misturam os registros sonoros, visuais e verbais

da linguagem, aparece em vários projetos de Eduardo Kac,
como Genesis, em que um “gene de artista”, conforme a

descrição no site de Kac, é criado a partir da tradução de uma
sentença do livro do Gênesis bíblico para código morse, e a

subsequente conversão do código morse em DNA. A
sentença escolhida, “Deixe o homem dominar os peixes do

mar, os fluxos do ar, e todas as coisas vivas que se movem
sobre a terra”, é ambígua a respeito da supremacia humana

sobre a natureza como resultado de sanção divina. Esse
código foi incorporado em uma bactéria exposta a um raio de

luz ultravioleta que podia ser controlado via internet pelo
público, que dessa forma induzia mutações genéticas na
bactéria. Chama atenção nesse projeto o uso poético da

linguagem do DNA, que demonstra como a biologia pode ser
escrita da mesma forma que um texto.

No trabalho transgênico GFP BunnyGFP BunnyGFP BunnyGFP BunnyGFP Bunny, Eduardo Kac
cria um coelho fluorescente. GFP é a sigla para

“proteína fluorescente verde”, “Green Fluorescent
Protein” em inglês. O coelho, construído

geneticamente, é ponto-de-partida para observar
como o público reage ao experimento. O coelho

tem como principal objetivo preparar as pessoas
emocionalmente para a convivência com animais

trangênicos que, para o artista, em breve serão
comuns mesmo em contextos domésticos.

Essa pesquisa, inserida no contexto mais amplo de uma investigação sobre as
diversas formas de escrita experimental possíveis, por conta do interesse de

vários poetas e escritores em explorar formatos alternativos ao livro, leva agora
à demonstração de que a linguagem digital transforma o processo de

intertextualidade em um fluxo mais sinestésico e maleável, no que está sendo
definido aqui como uma ex-crita, mediação do verbal em que tanto os

elementos sonoros e visuais tornam-se mais presentes, quanto os mecanismos
dialógicos normalmente restritos ao campo da leitura, do comentário e da

crítica tornam-se componentes possíveis do texto, desde que ele seja
programado para isso.



Os termos “re” descrevem o resultado ou a possibilidade de modificação de um
texto, imagem ou som, seja por um produtor que dispõe dos equipamentos

necessários, seja pelo usuário de um aplicativo digital que oferece ferramentas
para isso. O processo acontece, geralmente, pela mistura do material fonte com

elementos novos, ou pelo novo arranjo desse material fonte. Esses termos são
típicos da época descrita há pouco, em que se experimenta combinações

gastronômicas e genéticas sem precedentes. A facilidade de mesclar elementos
digitalmente acentua, também nas linguagens, essa tendência à mistura. O

computador permite ao usuário outra forma de se relacionar com os conteúdos de
seu interesse, tornando mais sensível o processo de edição das mais diversas

linguagens. Dessa forma, ele desmistifica alguns saberes técnicos até então
restritos, como é o caso da edição de músicas e filmes. Ao fazê-lo, o computador
desestabiliza a indústria do entretenimento, ao reduzir sua reserva de mercado.

A relação já foi explorada em artigos como On bricolage, de Anne-Marie
Boisvert, Art history shake and bake, de Sara Diamond. No entanto, por
estabelecer uma relação contígua entre processos analógicos e digitais, ela fica
sob suspeita de bloquear um tipo de leitura mais polissêmica que, segundo
Giselle Beiguelman, seria uma das transformações que nos permitiria se
libertar da tirania das metáforas e analogias que limitam as possibilidades
sugeridas pelas mídias digitais.

Arlindo Machado. A ilusão especular. São Paulo: Brasiliense, 1984.

Sérgio Lima. Collage em nova superfície. Sobre a re-utilização de
resíduos do material impresso. São Paulo: Massao Ohno, 1983.

Michel Frizot, “Les verités du photomonteur”, in: Photomontages.
Photographie experimentale de l´entre-deux-guerres. Paris: Centre

National de la Photographie, 1987.

http://www.horizonzero.ca

Giselle Beiguelman. O livro depois do livro. São Paulo: Peirópolis, 2003.

Os textos de Anne-Marie Boisvert e Sara Diamond foram publicados
                     na Horizon Zero n. 8, em http://www.horizonzero.ca/textsite/remix.php?is=8&art=0&file=11&tlang=0

A revista eletrônica Horizon Zero, publicada pelo
Banff Centre, publica bimestralmente dossiês

sobre temas atuais da cultura contemporânea
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Além disso, o computador modifica a forma com que as
linguagens são percebidas, na medida em que permite que
seus usuários alterem sons e fotos com a mesma
desenvoltura com que antes rabiscavam caricaturas ou
rascunhavam poemas em guardanapos de papel — e,
possivelmente, também com o mesmo despojamento com
que rabiscavam certas caricaturas ou rascunhavam certos
poemas. Ao permitir esse tratamento mais maleável das

linguagens, o computar revela seu caráter semiótico. No extremo desse processo,
estão os aplicativos que permitem ao usuário deixar suas marcas no material fonte,
como no caso de alguns dos trabalhos que serão analisados adiante.

Esse processo de democratização dos processos semióticos não-verbais é análogo
ao processo de democratização do livro disparado pela popularização da imprensa.
Para ilustrá-lo, vale recorrer ao debate sobre o caráter escritural das imagens
técnicas, que surge no contexto da presença cada vez mais intensa da fotografia,
do cinema e do vídeo na sociedade contemporânea. Em A ilusão especular,
Arlindo Machado mostra como a fotografia não é mero registro do real, mas
linguagem. Em “Máquinas de Imagem: uma questão de linha geral”, Philippe Dubois
desloca esse debate para o terreno do cinema e do vídeo. Em ambos os casos,
ficam patentes processos visuais equivalentes a mecanismos como os da polifonia
e da  da escrita. Permitir que a inscrição do outro fique marcada no próprio aparato
é a diferença mais marcante entre as práticas do digital e técnicas como o
assemblage, a colagem e a fotomontagem, descritas, entre outros, por Sérgio Lima
e Michel Frizot.



Conforme será desenvolvido adiante, há, por trás da
intensificação de trânsitos desse tipo, um aumento progressivo
na maleabilidade dos fluxos de linguagem, que se tornam cada

vez menos operações lógicas e cada vez mais acontecimentos
de interface. É esse processo que será chamado de escrita

digital, a partir da hipótese de que a cultura digital inicia um
processo historicamente semelhante ao disparado pela
imprensa mecânica no início da Idade Moderna. Esse

processo é, no entanto, semioticamente mais complexo, na
medida em que permite conversas espacialmente distribuídas,

temporalmente fraturadas, constituídas de texto, imagem, som,
e codificadas de forma que as suas diversas novas organizações

tornam-se parte que lhe é intrínseca. Nesse contexto, não
surpreende o número de trabalhos em que há tratamento

digital das mais diversas manifestações culturais. Ao lado, uns
poucos exemplos arbitrários, em seleção incapaz de dar conta
de velocidade com que processos do tipo tem se multiplicado.

As mídias digitais
acentuam o jogo de

reciclagens, presentes de
maneiras distintas na

colagem, na apropriação
e no remix

Em Alpha Beta Disco Godard, o duo D
organiza um banco-de-dados com cen
e diálogos de Alphaville. Esses elemen
recriados em performances ao vivo.

Em HyperMacbeth, de Kid Koma, o tex
ganha tratamento não-linear, em que a
e sons e os recursos de programação e
roupagem à tragédia baseada livreme
Escócia.

http://www.dlsan.org/macbeth/the_mac.htm

Os Netflix de Abe@Linkoln transformam
filmes como Tempo de Violência, Ilum
Laranja Mecânica em seqüência anim
baixíssima resolução. Sob a dança de p
ouve-se, sem modificação alguma, o áu
cenas remixadas.

http://www.linkoln.net/netflix/pulp%20fiction.html

http://www.mattroberts.info/dropbox.html
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A relação com manifestações semelhantes permite inserir a
técnica do sampler num contexto cultural, além de mostrar

que a prática de criar a partir de amostras já existentes não se
restringe à música. Portanto, se essa relação não esgota o

assunto, tendo em vista que é insuficiente para discutir as
relações entre remix e linguagem digital, ela permite

generalizar o conceito de sampler. O computador unifica as
práticas de tratamento de mídias, na medida em que

manipula todas a partir de um parâmetro binário comum. Por
isso, funciona como um sampler multimídia.

Ainda que essas e outras experiências pioneiras — nas
quais é possível incluir a poesia concreta, a poesia visual, a
poesia sonora, a arte do vídeo e a performance, para ficar
apenas com os exemplos mais evidentes — antecipem, em
suportes duros, partes desse fluxos semelhantes à
intertextualidade, apenas com a maleabilidade que a
linguagem digital permite eles acontecem de maneira
fluída também no plano das semioses sonora e visual,
permitindo que a codificação digital opere uma série de
processos sem precedentes.
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Em The medium is the massage, McLuhan descreve essa desafagem como
um tipo de nostalgia comum na cultura das mídias, em que o habitante das
metrópoles sente-se exilado em seu próprio território, saudoso de uma cidade
inexistente, passado de uma paisagem mutante e imprevisível. Em seu livro
gráfico com Quentin Fiore, o teórico canadense afirma que “em face de uma
situação totalmente nova, tendemos a sempre nos prender a objetos, ao sabor
do passado mais recente”. Para McLuhan, nesse momento olhamos “para o
presente pelo espelho retrovisor. Marchamos de ré para o futuro”.

O trecho a seguir de Mulheres, de Philippe Sollers, ilustra um tipo de
sentimento de mobilidade característico das grandes cidades que não inspira
sentimentos melancólicos. É justamente essa ausência de centro que move o
personagem de Sollers: “Essa é a liberdade dos nossos tempos... Separar,
instalar compartimentos estanques, mudar o cenário... Multiplicar as cenas,
seguir as diagonais, passar... É isso que mais amo em Nova Iorque... A
mudança de cenário quando queremos, o espaço flutuante, as distâncias...
Levanta-se um braço, um táxi, o dia acaba, outro lugar também é o centro...”

Os termos construídos com o prefixo ‘pós’ — entre os quais se incluem, além dos citados ‘pós-biológico’
e ‘pós-humano’, também ‘pós-moderno’, ‘pós-urbano’ e ‘pós-história’ — indicam um intervalo de tempo

em que um acontecimento passado perdura sob a forma de efeitos colaterais. No período pós-
operatório, por exemplo, o paciente ainda precisa dos cuidados do cirurgião, a despeito do término da

cirurgia. Na era pós-colonial, da mesma forma, a sociedade ainda mantém traços das antigas hierarquias,
apesar de encerrado o regime de colônia. Em certo sentido, ocorre um acúmulo de tempos defasados,

espécie de futuro que se projeta sobre o presente, e o modifica apesar dos ecos que ressoam deixando
no ar sons emitidos antes da mudança. Trata-se, portanto, de uma mistura intrincada, na medida em que
nomeada não por um novo termo, mas por uma palavra derivada. Além disso, trata-se de passagem que
pode ser vista de outro ângulo: e se essa aparente relação justaposta entre presente e futuro for, de fato,

uma imagem do passado que brilha no presente, como uma estrela morta?

Philippe Sollers. Mulheres. São Paulo: Siciliano, 1995. p. 14.

Marshall McLuhan. The Medium is the Massage.
Digitally Remastered.

                      San Franciso: Hardwired, 1997. pp. 73-4.
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Todos os trechos de texto citados a partir da edição original em
língua estrangeira foram traduzidos pelo autor, para inclusão no

presente volume





                                   Hal Foster. “Whatever happened to postmodernism?”,
in: The return of the real. The avant-garde at the end of the century.
Cambridge (MA): The MIT Press, 1996. p. 207.

Tanto no orginal inglês quanto na
tradução para o português o sentido da
frase de Foster é ambíguo, pois remete

tanto à acepção mais corrente de
‘render’ como obrigar a ceder, como à

‘render’ como ‘capitular’, ou seja,
consertar sob determinada condição.

Nesse vão de sentido, possivelmente a
proposta do autor é a de fazer ambas
as coisas: abandonar o uso trivial do
termo ‘pós-moderno’ e investigar o

quanto há de vigor no conceito, para
que ele ainda seja aplicado, desde que

fiquem claras as condições para tal.

Em seu texto, Foster explica que, para Freud, “a
subjetividade nunca se assenta de uma vez por
todas, é estruturada como num revezamento de
antecipações e reconstruções de eventos que
podem se tornar traumáticos no decorrer desse
próprio revezamento”. Por isso, ele defende que
“modernismo e pós-modernismo são constituídos
de forma análoga, em ação protelada, como um
processo contínuo de futuros antecipados e
passados reconstruídos”.

Num primeiro momento, os textos teóricos sobre mídias digitais valem-se de
comparações com outras áreas do conhecimento e da produção cultura para

entender o universo que surge. É um recurso legítimo, tendo em vista que a
novidade dos mesmos implica também na inexistência de saber teórico

acumulado a seu respeito. Assim, as relações com a história da escrita, com a
literatura, com o pensamento pós-estruturalista, com o cinema e com a arte

eletrônica, são o equivalente localizado da tendência a usar termos como ‘híbrido’
e ‘pós-moderno’ para descrever um universo que muda mais rápido do que as
nomenclaturas criadas para acompanhá-lo. Por isso, termos como hipertexto e

hipermídia, bastante comuns nos primeiros trabalhos sobre escrita e cultura digital,
tornam as discussões freqüentemente imprecisas. Por esse motivo, é importante o

esforço de descrever o campo abordado por meio dessa discussão preliminar
sobre os termos nele utilizados, assim como a tentativa de inserir o debate num

contexto mais amplo, conforme a discussão sobre pós-moderno como ação
protelada e sobre a mudança na forma como as pessoas se relacionam com a

presença intensa da tecnologia em suas vidas, já desenvolvidas. A armadilha
t i ló i t diti t já f i d it J t M

 A passagem a que os termos ‘re’ e ‘pós’ remetem é, no entanto, bastante
emaranhada. Não por acaso, Omar Calabrese relaciona o período entre os anos 60
e o início do século XXI com o barroco, época em que as dualidades do
pensamento fizeram-se enredar umas nas outras da maneira mais intensa que se
pode experimentar até o presente momento. No entanto, a cultura digital atenua
esse movimento intrincado, confirmando a afirmação de Lúcia Santaella de que a
cultura das mídias foi um intervalo, um momento de passagem entre a cultura de
massa e a cultura digital.

Omar Calabrese. A idade neobarroca. São
Paulo: Martins Fontes, 1988.

Lucia Santaella. Culturas e Artes do Pós-
humano. Da cultura das mídias à

cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. p. 13.

Ao perceber como a noção de pós-modernismo tornou-se banal e incorreta,
Hal Foster pergunta se, a despeito disso, devemos rendê-la?

Para ele, não há como julgar a correção de um conceito como ‘pós-moderno’. O
mesmo vale para vários termos que emergem no contexto da cultura digital, que o
presente trabalho evita. A hipótese é de que os ecos tardios da modernidade soam
com intensidade cada vez menor, conforme se consolida a cultura mundializada de
contrastes transversais em que as redes de computadores se inserem.  Foster
desenvolve sua discussão sobre o pós-moderno por meio de um conceito que
pode ser aplicado à discussão aqui proposta, a saber a noção freudiana de ‘ação
protelada’ (Nachträglichkeit).
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Em Culturas e Artes do Pós-humano, Lúcia Santaella generaliza para um período
histórico mais amplo o argumento que Foster desenvolve para falar da passagem

do modernismo ao pós-modernismo, quando afirma que para compreender as
passagens entre as diversas eras culturais conhecidas, utiliza uma divisão “em seis
tipos de formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de

massas, a cultura das mídias e a cultura digital”.

Ao propor essa divisão, Santaella deixa claro que “não obstante as divisões acima
indicadas das seis eras culturais, refiram-se, de fato, a eras”, é possível também

“chamá-las de formações culturais para transmitir a idéia de que não se trata aí de
períodos culturais lineares, como se uma era fosse desaparecendo com o

surgimento da próxima”. Da mesma forma que Foster vê um entrelaçamento entre modernismo e pós-modernismo, Santaella vê, na passagem
das seis eras culturais por ela proposta, “um processo
cumulativo de complexificação”, em que “uma nova formação
comunicativa e cultural vai se integrando na anterior,
provocando nela reajustamentos e refuncionalizações”. A
própria definição semiótica de signo, assim como sua relação
com o funcionamento mental conforme descrito pela
psicanálise, servem de fundamento para essa idéia de
acúmulo. Nesse ponto, torna-se oportuno — desvios, nem
mesmo um parágrafo depois do outro implica em um texto
linear — discutir brevemente o conceito de linguagem.

Lúcia Santaela. “Introdução”, in: Culturas e
Artes do Pós-humano. Da cultura das mídias
à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. p.13

“Se quisermos representar a
seqüência histórica em termos

espaciais, só conseguiremos
fazê-lo pela justaposição no espaço”

(Freud, O mal-estar na civilizaçãoO mal-estar na civilizaçãoO mal-estar na civilizaçãoO mal-estar na civilizaçãoO mal-estar na civilização)
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Os signos são os poros por onde vaza a semiose. Em A
assinatura das coisas, Lúcia Santaella explica que qualquer

processo de semiose é “mapa, guia, bússola, roteiro
orientador para a compreensão dos níveis de referencialidade,

materialidade, significação, recepção e interpretação de um
poema até um teorema, de um movimento político a um

filme, de um slogan a uma festa popular, de um programa
de televisão a uma teoria científica”.

A linguagem é o extenso campo de possiblidades em que os signos se misturam
e se proliferam. Expressões como linguagem sonora, linguagem visual ou
linguagem verbal sugerem uma separação enganosa entre esses três registros da
linguagem. Com a codificação digital, fica claro como as tramas de signos
acontecem no mesmo tecido da linguagem, fluxo que se modela em interfaces
nas quais predominam determinados arranjos contextuais. Não obstante, há
sempre uma  lacuna que torna impossível qualquer sonho de comunicação total
— como os que emergem no campo da comunicação digital quando se imagina
uma linguagem capaz de duplicar a realidade com tanta perfeição que não seria
mais possível perceber o que nela há de mediado. Muitas vezes, só na falta fica
claro o sentido de algo.

Lúcia Santaella. A assinatura das coisas. Peirce
e a Literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p. 187.

iv



                                   Hal Foster, “Whatever happened to postmodernism?”,
in: The return of the real. The avant-garde at the end of the century.
Cambridge (MA): The MIT Press, 1996. p. 207.

termo pós moderno  e investigar o
quanto há de vigor no conceito, para

que ele ainda seja aplicado, desde que
fiquem claras as condições para tal.

antecipações e reconstruções de eventos que
podem se tornar traumáticos no decorrer desse
próprio revezamento”. Por isso, ele defende que
“modernismo e pós-modernismo são constituídos
de forma análoga, em ação protelada8, como um
processo contínuo de futuros antecipados e
passados reconstruídos”.

Num primeiro momento, os textos teóricos sobre mídias digitais valem-se de
comparações com outras áreas do conhecimento e da produção cultura para

entender o universo que surge. É um recurso legítimo, tendo em vista que a
novidade dos mesmos implica também na inexistência de saber teórico

acumulado a seu respeito. Assim, as relações com a história da escrita, com a
literatura, com o pensamento pós-estruturalista, com o cinema e com a arte

eletrônica, são o equivalente localizado da tendência a usar termos como ‘híbrido’
e ‘pós-moderno’ para descrever um universo que muda mais rápido do que as
nomenclaturas criadas para acompanhá-lo. Por isso, termos como hipertexto e

hipermídia, bastante comuns nos primeiros trabalhos sobre escrita e cultura digital,
tornam as discussões freqüentemente imprecisas. Por esse motivo, é importante o

esforço de descrever o campo abordado por meio dessa discussão preliminar
sobre os termos nele utilizados, assim como a tentativa de inserir o debate num

contexto mais amplo, conforme a discussão sobre pós-moderno como ação
protelada e sobre a mudança na forma como as pessoas se relacionam com a

presença intensa da tecnologia em suas vidas, já desenvolvidas. A armadilha
terminológica que os termos aditivos representam já foi descrita por Janet Murray,

ao fazer seu estudo comparado dos primórdios da imprensa, do cinema e das
mídias digitais:

“Os filmes narrativos foram originalmente chamados de photoplays e
inicialmente concebidos como uma forma de arte meramente aditiva
(fotografia mais teatro) criada quando se apontava uma câmera estática
para uma cena representada teatralmente. Os photoplays foram
substituídos por filmes quando os cineastas aprenderam, por exemplo, a
criar suspense intercalando duas cenas filmadas separadamente (a
criança queimando no prédio e o bombeiro vindo salvá-la) /.../ Cem anos
após a chegada da câmera cinematográfica, temos a chegada do
computador moderno, capaz de se conectar à internet global, de
processar texto, imagem, som e imagem em movimento /.../ Seremos
capazes de imaginar o futuro da narrativa eletrônica com mais facilidade
que os contemporâneos de Gutenberg poderiam imaginar Guerra e Paz
ou que os parisienses de 1895 poderiam imaginar High Noon?

Uma das lições que podemos aprender com a história do cinema é que
formulações aditivas como “photoplay” ou o baluarte contemporâneo
“multimídia” são um sinal de que o meio está em um estágio inicial de
desenvolvimento e ainda depende de formatos derivados de tecnologias
anteriores ao invés de explorar seu próprio poder expressivo”.

Janet Murray. Hamlet on the Hollodeck.
Cambridge (MA): MIT Press, 1997. p p. 66-7.
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Pensar sobre os elos entre passado, presente e futuro é mais complexo que eleger
datas inaugurais, estabelecer deslocamentos de eixo como o proposto para justificar
o abandondo de termos como ‘híbrido’ e ‘pós-moderno’ a partir de sua inserção em
um contexto cultural diferente do que está sendo analisado, ou indicar a relação
entre um termo que fala sobre o novo de forma ainda difusa e o estágio
embrionário que ela possivelmente está a descrever. Apesar dessa complexidade,
que pode ser expressa pela idéia já desenvolvida de que os períodos históricos se
justapõe em camadas cumulativas, elípticas ao invés de cronológicas, é importante
observar como fazer a crítica do presente depende também de encontrar o que lhe
é específico, aquilo que permite olhar para o que escapa na curva pouco exata que
faz avançar a trama dos dias que passam, retorno inexato ao que nunca se repete
exatamente da mesma forma, elo com um passado que traz consigo um índice que
o impele à redenção, conforme descrito por Walter Benjamin:

Em História e narração em Walter Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin explica
que o filósofo das travessas propõe “uma apreensão do tempo histórico em termos
de intensidade e não de cronologia”, o que permite “ler a filosofia da história e a
filosofia da linguagem de Benjamin como uma reflexão centrada na modernidade,
no profundo co-pertencimento do eterno e do efêmero”. Apesar do ritmo de vida
contemporâneo ser mais fragmentário que na época de Benjamin, a forma com
que ele reflete sobre a vida nas cidades ainda é legítima.

O contínuo hiperveloz que constrói o efeito do eternamente efêmero descrito
por Paul Virilio e Zigmut Bauman, entre outros, não elimina a tensão entre
passado e  presente. Há acentuação, e não ruptura; as contradições persistem, e
escapam pelas frestas e pontos da rede mundial. Nos vãos entre antes e depois, é
possível narrar a passagem de um tempo que não gira com os ponteiros do

breve história da elipse

    “O passado traz consigo um índice misterioso,
que o impele à redenção. Pois não somos

tocados por um sopro do ar que foi respirado
antes? Não existem, nas vozes que escutamos,

ecos de vozes que emudeceram? Não têm as
mulheres que cortejamos irmãs que elas não
chegaram a conhecer? Se assim é, existe um

encontro secreto, marcado entre as gerações
precedentes e a nossa. Alguém na terra está à

nossa espera. Nesse caso, como a cada geração,
foi-nos concedida uma frágil força messiânica

para a qual o passado dirige um apelo. Esse
apelo não pode ser rejeitado impunemente.”

Fazer a arqueologia de uma idéia não é
exatamente a mesma coisa que estabelecer
sua cronologia, já que o tempo não é uma

seqüência linear e o espaço não é um campo
definido.

Walter Benjamin, “Sobre o conceito de história”,
in: Obras Escolhidas. Magia e Técnica. Arte e
Política. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense,
1996. p. 223
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escapam pelas frestas e pontos da rede mundial. Nos vãos entre antes e depois, é
possível narrar a passagem de um tempo que não gira com os ponteiros do
relógio. Nesse contexto, é mais importante aprender a pensar na velocidade dos
cliques que torcer por um tempo lento, tempo que retorna nos clarões dos
esquecimento ou nos intervalos de silêncio a que o visitante dos fragmentos
contemporâneos pode se entregar quando interrompe suas derivas, quando
estanca o fluxo de conexões habitual. Esse tempo obtuso da elipse, perfurado de intervalos estranhos ao regime dos

minutos em sucessão, é avesso ao marcos inaugurais, pausas que escapam do
instante mesmo em que se dá o desvio do igual rumo ao diferente. Para Foucault:
“Paul Rée se engana, como os ingleses, ao descrever gêneses lineares, ao ordenar,
por exemplo, toda a história da moral através da preocupação com o útil: como se as
palavras tivessem guardado seu sentido, os desejos sua direção, as idéias sua lógica”.
Para Foucault, a descrição de gêneses lineares atua “como se esse mundo de coisas
ditas e queridas não tivesse conhecido invasões, lutas, rapinas, disfarces, astúcias”.
Para evitar esse equívoco, ele acredita que há, “para a genealogia, um indispensável
demorar-se: marcar a singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade
monótona; espreitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo que é tido como não
possuindo história /.../ apreender seu retorno não para traçar a curva lenta de uma
evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles desempenharam
papéis distintos”. Essa forma de voltar ao diferente corresponde à figura da elipse.
Essa figura da elipse pode ser relacionada com dois tipos de interface que
aparecem no presente trabalho: (a) a de justaposições de difícil controle
utilizada como forma de (des)organizar a navegação no protótipo incluído
como anexo do presente volume; (b) as dos exemplos de site que desafiam a
lógica de organização semelhante a das primeiras páginas de jornal ou ao
modelo da enciclopédia bastante comuns na internet, conforme analisados em

Os termos construídos com prefixos como “re” e “pós” marcam a necessidade de
um vocabulário que expande os limites semânticos estáveis no dicionário. Nos

dois casos, no entanto, é necessário observar com calma qual o papel do prefixo na
formulação conceitual proposta, e até mesmo recorrer ao sentido original dos

termos usados, para saber se eles não são capazes de contemplar os fenômenos
que o novo termo pretende descrever. Será que as mudanças no desenho das

sociedades modernas, no que elas implicam de mudanças na forma como as
cidades se organizam e os seres humanos se comportam, implicam realmente

nesse a posteriori que, paradoxalmente, não se faz pelo nomear a diferença
sugerida por sua posteridade?  Ou será que se trata de homens e cidades não tão

diferentes assim? Qual o nome do que surge depois do moderno, de sua cidade,
de seu homem? Por que, nesse momento da história, ocorre chamar de ‘pós’ algo
que indica, mais que continuidade, rompimento? Ou estariam enganados, então,

os diversos analistas que, como Nicholas Negroponte quando descreve a era pós-
informacional, Bob Stein quando acredita que a invenção do computador terá

impacto semelhante ao da invenção da imprensa, e Eric McLuhan, quando atualiza
o pensamento do pai para uma leitura do contemporâneo, acreditam que a cultura

digital marca uma grande ruptura com o passado?

samplear é impreciso?.

Um aspecto importante dessa genealogia proposta por
Foucault é a busca pela marca  singular dos
acontecimentos; aí o filósofo revela de maneira discreta o
projeto, explícito em A ordem do discurso, de entender o
lugar da psicanálise e da arqueologia nos estudos de
linguagem. Ao fazê-lo, em certo sentido retoma de outro
ponto o método benjaminiano. Essa intersecção entre
ambos sugere um pensamento conceitual que aceita o
imbricamento de espaço e tempo. Esse imbricamento
dificulta entender o cérebro como uma ‘rede’ de neurônios.
O funcionamento mental não é apenas ligação, mas relação
espacial, sopreposição de camadas que se contaminam.
Saber que a memória também organiza as coisas
espacialmente tem implicações importantes para a
discussão sobre as possíveis formas de mistura entre mídias
em interfaces digitais.

MIchel Foucault. A ordem do discurso.
São Paulo: Loyola, 1996.



Há ainda outro motivo para investigar se a linguagem digital permite tipos de
mistura diferentes dos que levaram Canclini a escrever sobre as culturas híbridas.

Essa hipótese surge da observação de que a cultura digital rompe com certas
estruturas epistemológicas consolidadas na cultura impressa, e matizadas pela

cultura das mídias, especialmente pelas experiências da arte eletrônica. Mas, será
realmente necessário usar conceitos novos para explicar essa mistura? Ela não seria

outro exemplo disso que tem se tratado até aqui por hibridismo ou mestiçagem? Dizer de outra forma é construir um campo semântico em
que se torna possível fazer outras coisas, por meio dessa
linguagem outra. A função performativa da linguagem é
bastante conhecida. Ela foi descrita de maneira ampla por
Austin, em Quando dizer é fazer. No livro, ele explica como
funcionam os atos de linguagem através dos quais produzir
sentido também produz um efeito, no que revela a
responsabilidade de quem diz sobre o que foi dito. Prometer,
acusar e condenar  — adaptando a esmo os exemplos
desenvolvidos por Austin em seu texto — produz crenças
como a de que alguém vai estar sempre ao lado de outro, de
que é desfavorável estar próximo de certa pessoa, de que
alguém é culpado de algo. Se dizer é fazer, dizer da mesma
forma é fazer igual. Por isso, usar palavras conhecidas ou criar
termos a partir de conceitos existentes implica incorporar a
herança, mesmo que difusa, mesmo que desconhecida, do
termo utilizado. Derrida desenvolve o desconstrucionismo
como ferramenta de desmonte desse retorno do mesmo por
meio de um dizer do qual quem fala também se faz no falar.
Preterir termos híbrido e mestiço em favor de outros como
remix, recombinação e recomposição implica em indicar um
desvio possível dentro do debate colocado.

A diferença entre a mistura descrita por Nestor Canclini
em Culturas Híbridas, ou da mestiçagem que aparece nos

debates sobre cultura eletrônica, e a mistura que a
linguagem digital permite é a mesma da salada de frutas e

da vitamina mista, de agora em diante batizada vitamina
mixta para ressaltar sua proximidade com a cultura do

remix e de suas formas expandidas aqui estudadas. A salada
de frutas mistura diversos sabores, mas não produz um

sabor de outra qualidade. Cada pedaço de fruta preserva
seu gosto, assim como na multimídia cada componente de

linguagem preserva uma aparente substância, o que nos faz
falar em “páginas” de internet ou em “clipes” de vídeo, para

descrever arquivos escritos ou audiovisuais publicados na
rede mundial de computadores. Já a vitamina mixta é

resultado da mistura de todos os sabores de frutas usados
em sua confecção, de forma que não se distingue mais o

gosto do mamão do gosto da laranja. A linguagem digital
permite misturas desse tipo. A liquidez do fluxo binário e
randômico que ela produz, e que se ajusta a cada interface

em que emerge, é como a da vitamina mixta, que toma a forma da vasilha em
que é servida, podendo ser ora fresta de frutas menor do
que sede no fundo de um jarro gelado como o ar que sopra
da janela, ora metade de copo escasso para refrescar o calor
que o verão ainda projeta sobre o corpo suado.

J. L. Austin. Quando Dizer é Fazer.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.

Nestor Canclini. Culturas Híbridas.
São Paulo: Edusp, 2003.

 FORA DA PÁGINA 25





No âmbito da presente pesquisa, é possível formular as questões discutidas nas
páginas anteriores como segue: será que conceitos como o de mixagem,

combinação e composição já não imlicam em práticas de mistura como as que os
conceitos de remix, recombinação e recomposição sugerem? Será que não existe

um procedimento genérico capaz de incluir todos, e que descreve de maneira mais
ampla esse conjunto de fenômenos? Ou, dito de outra maneira, não estariam em

outro lugar que não o da mistura e da convergência as características que fazem a
cultura digital romper epistemologicamente com a cultura das mídias ainda

predominante?  Os elos entre internet, ecologia e cultura urbana descritos adiante
indicam a possibilidade de reunir essas manifestações no espaço amplo de cultura

da reciclagem, conforme será desenvolvido a seguir.

híbrido>>>
mestiço>>>

(re)mix-turado>>>



Híbrido, no contexto da cultura digital, significa tanto mistura de linguagens
quanto mistura de corpo e tecnologia, ambas recorrentes na cultura

contemporânea. No artigo “Cybertextspace”, Karin Wenz explica que “o termo
híbrido refere-se à intersecção e à convergência de formas e significados”. Para

Wenz, “a hibridização é um fenômeno que resulta da crescente mediação de
diversas áreas da experiência humana, o que depende da capacidade de

armazenamento e processamento das mídias digitais” e que, portanto, “a cultura
híbrida tem ligação estreita com o desenvolvimento das mídias digitais”. Ao fazê-lo,
Wenz aproxima o sentido dos termos mediação e digitalização. Essa aproximação é
comum, conforme os trechos  que seguem de Remediation, de Jay David Bolter, e

de Understanding Hypermedia 2000, de Bob Cotton e Richard Oliver. Nenhum
deles usa o conceito de mediação da forma como será feita adiante, a partir da

aproximação entre os conceitos de mediação e semiose.

Em Remediation, Bolter destaca como “para Latour, o
fenômeno da tecnociência contemporânea consiste de
intersecções ou ‘híbridos’ de sujeito humano, linguagem e o
mundo exterior das coisas, e esses híbridos são tão reais
quanto seus constituintes — de fato, em certo sentido eles
são mais reais na medida em que nenhum constituinte
(sujeito, linguagem, objeto) aparece em sua forma pura,
segregada dos outros constituintes”. Em Understanding
Hypermedia 2000, Cotton e Oliver partem do princípio de
que a “hipermídia é um meio híbrido que cresceu a partir de
uma grande variedade de desenvolvimentos paralelos em
campos tão diversos quanto os da arte, do cinema, da
televisão, da telecomunicação e da informática”. Para Cotton e
Oliver, “a invenção do microprocessador foi um passo chave
no processo de convergência das mídias”.

Fica claro, pelos vários usos do termo híbrido, que a idéia de
mistura é uma assinatura dos tempos correntes, conforme já
indicado em misturas / linguagem. Além disso, o conceito
é comum tanto em livros sobre cultura eletrônica — em que
o termo mestiçagem, discutido a seguir, também aparece —,
quanto nos trabalhos mais recentes sobre cultura digital. Os
trechos citados nesta página mostram como algumas vezes

há o pressuposto de que haveria um estado anterior à
mistura, e que marcos históricos como o mapeamento do
DNA e a invenção do microprocessador modificariam o
estado das coisas. Nisso, aproximam-se dos modelos de

crítica cultural que procuravam separar popular, erudito e
massivo, ao invés de observar a cultura como um sistema
complexo e não estratificado, como ela é de fato. Por isso,

defender a idéia de que apenas a cultura contemporânea é
uma cultura híbrida é arriscado, na medida em que

pressupõe a existência de outras culturas que seriam, por
contraposição, puras.

Jay David Bolter. Remediation.
Understanding New Media. Cambridge
(MA): MIT Press, 1998. p. 57-8.

Cotton, Bob e Richard Oliver. “Media
Matrix”. In: Understanding Hypermedia
2000. London: Phaidon. p. 56

http://www.uni-kassel.de/fb8/privat/wenz/space/hybrid.html
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Em Culturas e Artes do Pós-humano, Lúcia Santaella reforça a “impossibilidade
de separação entre as culturas eruditas, populares e massivas”, tendo em vista que

“os processos de caldeamento e mesclagem por que elas passavam pareciam
evidentes”. Ela lembra, entretanto, que “essas misturas não chegavam a colocar em

crise a dominância (no Brasil avassaladora) da cultura de massas”. Essa dinâmica
cultural começa a se modificar com o surgimento das redes, conforme indicado

por Santaella e desenvolvido por Maria Ercília, em “Contra o Mínimo Denominador
Comum”. No artigo citado, Ercília afirma que o que ela chama de mídia de rede

“pode ser o antídoto para a grande praga da mídia de massa: o mínimo
denominador comum”. Ela acredita nessa possibilidade tendo em vista que

atualmente “um número demasiado de veículos compete pelo tempo e pela
atenção das pessoas”, enquanto a “mídia de rede possibilita uma rota de escape

para essa mesmice”, na medida em que permite atender os mais diversos nichos do
público, sem se preocupar se há 5, 500 ou 50 mil pessoas interessadas por um

determinado tipo de produto.

Lúcia Santaella. Culturas
e Artes do Pós-humano. São
Paulo: Paulus, 2003. p. 12.

Maria Ercília. “Contra o
Mínimo Denominador Comum”.
In: revista USP, n. 35. p. 111.



No entanto, os constantes impedimentos jurídicos que a indústria do
entretenimento impõe aos formatos de circulação de conteúdo em rede, que

desafiam os pressupostos por ela estabelecidos, revelam como a possibilidade de
extrema segmentação sugerida por Ercília, assim como a inovação na maneira como

se produz e circula conteúdo em rede, possível através do uso de programas de
código aberto e sistemas de compartilhamento de arquivo, dependem do

estabelecimento de políticas culturais ainda inexistentes. Nesse sentido, a discussão
sobre as misturas que surgem na cultura contemporânea assume outra dimensão,

pois pressupõe que os regimes de circulação do saber podem mudar tanto quanto
por ocasião da invenção da imprensa. Como se sabe, a imprensa foi um dos vetores

do surgimento da Idade Moderna na Europa.

30

Elizabeth Eisenstein. A revolução da cultura
impressa. Os primórdios da Europa

Moderna. São Paulo: Ática, 1998. p. 12.
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O debate sobre as culturas híbridas, que adquire muitos dos contornos atuais após a
publicação do livro homônimo de Nestor Canclini, sugere que o debate sobre o

impacto das mídias digitais na sociedade contemporânea faz parte de um processo
mais complexo que o da mera digitalização. Em seu livro, Canclini defende o termo

culturas híbridas como sinalizador da forma com que as identidades entre local e
global são repensadas, conforme se desenrola o processo de expansão econômica

dos Estados Unidos e o conseqüente alinhamento das demais nações em blocos que
lhes permitam negociar com os americanos de maneira menos desigual. Para

Canclini, o termo é adequado para isso, a despeito das críticas de que o conceito se
desenvolve “sem dar suficiente peso às contradições e ao que não se deixa hibridar”,

quando ocorre fusão e integração de culturas.

É importante observar, a esse respeito, como o conceito em
questão surge pelo recurso a um termo que tem origem na
biologia. Em seu livro, Canclini explica como tratará de
“algumas objeções dirigidas por razões epistemológicas e
políticas ao conceito de hibridação”, para distinguí-lo de seu
uso original. Seu objetivo, nesse momento, é considerar
especificamente as contribuições e as dificuldades que a
hibridação apresenta nas ciências sociais. Além disso, ele
explica como ampliará a análise já realizada na edição
anterior do livro, para consolidar seu ponto-de-vista  de que
“hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições”, mas
sim um conceito que “pode ajudar a dar conta de formas
particulares de conflito geradas na interculturalidade recente
em meio à decadência  de projetos nacionais de
modernização na América Latina”.

Na passagem da biologia para a cultura, inverte-
se o sentido de híbrido, mas perdura a sombra
de uma nomenclatura asséptica, fetiche

construído a partir da obsessão pela descoberta
de um origem pura, límpida, destituída de manchas.

No texto, não fica claro se Canclini recorre ao termo
como forma de atenuar a forma negativa com que
ele é muitas vezes entendido. De qualquer forma, os
desenvolvimentos recentes da engenharia genética

e das tecnologias digitais obrigam a repensar idéias
como a de híbrido e mestiço. Trata-se, portanto,

de boa oportunidade para refletir sobre o
significado da mistura para o homem,

especialmente tendo em vista que a
mudança da compreensão de híbrido
como degenerado para a de híbrido
como rico implica em um movimento
epistemológico importante, ao final de
um século em que a percepção de que o
outro é estranho aos desígnios de uma

nação serve como justificativa para o
extermínio de tudo o que se julgar

diferente.

No Dicionário Houaiss, o
híbrido é o animal bastardo

e estéril, gerado pelo
cruzamento de progenitores

de espécies diferentes. Sua
grafia remonta aos manuscritos de

Horácio, em provável falsa
aproximação com o grego húbris, “tudo

o que excede a medida, excesso,
impetuosidade”. Inicialmente nascido

de mistura impetuosa, filho de pais
provenientes de diferentes países ou

oriundos de condições sociais diversas,
o híbrido resulta hoje da manipulação
genética, em um momento da história
humana em que a mistura não implica

mais necessariamente em
miscigenação.

Nestor Canclini. Culturas Híbirdas.
São Paulo: Edusp, 2003.
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Segundo Michel Serres, o mestiço é aquele que surge na passagem.  Na língua
francesa, em que o filósofo escreve, o termo ‘tiers’ serve tanto para mestiço como

para terço, outro, estranho e misturado, o que é bastante importante para a
discussão aqui desenvolvida: em que linguagem é movimento ternário; em que

reciclar é incorporar o outro; em que o estranho é memória de um futuro
desejável; em que o fluxo resulta do que foi misturado pelo caminho.

Michel Serres. Filosofia Mestiça - le tiers instruit.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 13



É curioso observar como, ao descrever o funcionamento
desses trabalhos, Arlindo Machado faz recurso ao processo de

reciclagem, tomado como denominador comum das
experiências analisadas e desenvolvidas na presente

pesquisa. O trecho em questão, que parte da constatação de
que o conceito de plano não se aplica ao tipo de imagens que

o audiovisual contemporâneo produz, ressalta como dentro
de cada tela os componentes visuais ficam “encavalados,

superpostos, recortados uns dentro dos outros”. Para
Machado, isso significa que não só as origens das imagens

que compõem essas telas são diferentes, como “essas
imagens estão ainda migrando o tempo todo de um meio

para outro, de uma natureza para outra (pictórica,
fotoquímica, eletrônica, digital), a ponto de se caracterizarem
como imagens migrantes, figuras em trânsito permamente.”

Ele conclui, então, que muitos “materiais utilizados, ainda são
reciclagens de imagens em circulação nos meios de massa

das quais já se perderam as origens”.

Em Paisagens Urbanas, Brissac Peixoto atribui ao vídeo o
abrigo provisório dessas imagens em trânsito, quando afirma
que o vídeo “assimila todas as outras imagens, permite a
conexão entre os suportes, a transição entre pintura,
fotografia e cinema”. Ao localizar Godard como expressão
máxima dessa possibilidade, Brissac Peixoto, da mesma forma
que Machado, antecipa a problemática da presente pesquisa,
quando afirma que os últimos filmes do cineasta francês “são
tentativas de mixar as mídias, pela imbricação orgânica de
imagens de cinema e de vídeo”, sendo este último o “ponto de
intersecção /.../, o suporte dessas experiências de
decomposição e recomposição”.

Nesse contexto, talvez seja pertinente recuperar uma questão
levantada no início do presente texto, ainda que observando
o problema agora de outro ângulo — as relações e rupturas
entre a arte eletrônica e a cultura digital, onde antes se
questionou o uso de terminologias compostas e aditivas, em
que prefixos como ‘pós’ e ‘re’ indicam a necessidade de novos
termos que, paradoxalmente, são criados a partir de um
radical que os mantêm conectados ao universo semântico de
que os fenômenos que eles nomeiam parecem querer se
despregar. Por esse motivo, será introduzido o tema da
indiferenciação entre os registros da linguagem, que parece
indicar um dos aspectos em que a linguagem digital, por ser
absolutamente lógica, se diferencia das linguagens
analógicas, ainda presas à materialidade de seus suportes.

O termo mestiço, da mesma forma que híbrido, equivale à mistura.
No entanto, mestiço, ao contrário de híbrido, é um termo mais comum nos

estudos de cultura e sociedade. Talvez seja assim pelo fato de que ele se refere,
ainda segundo o Dicionário Houaiss, antes à “pessoa que provém do

cruzamento de pais diferentes” que ao “animal nascido do cruzamento de
espécies”.  Por isso, um dos argumentos desenvolvidos no presente texto será o
de que a linguagem digital obriga a rever tanto o conceito de híbrido quanto o
de mestiço. Será que eles são suficientes para descrever os tipos de mistura que

nela surgem? Essa hipótese será investigada por meio da análise de exemplos
que lidam com a reciclagem de mídias.

Nelson Brissac Peixoto. “Trânsito — Vídeo:
arquitetura/pintura/cinema”, in: Paisagens

Urbanas. 3 ed, revisada e ampliada. São Paulo:
Senac, 2004. p. 243.

Arlindo Machado. Pré-cinemas & Pós-cinemas.
Campinas: Papirus, 1997. pp. 240-1.



Essa indiferenciação entre os registros sonoro, visual e verbal
torna-se possível na medida em que os elementos do

aplicativo digital resultam de combinações de ‘0’ e ‘1’ e seus
insterstícios. Na linguagem digital, é outra a tensão entre o

fluxo do pensamento e os contornos que ele ganha quando
em interface. Nesse movimento, o contínuo torna-se discreto.

Um exemplo é “Poesia Abstrata”, de Betty Leirner. Apesar de
não lidar com tecnologias digitais o trabalho combina sonoro,

visual e verbal, e os faz indissociáveis, conforme a análise de
Lúcia Santaella, em Matrizes da Linguagem e Pensamento.
Após analisar detalhadamente a forma como sonoro, visual e

verbal estão imbricados em “Poesia Abstrata”, Santaella mostra
como a obra de Leirner traz ao mundo “sob a forma potencial

da pura iminência”, o instante “em que verbo, forma e som já
se insinuam como linguagem, mas juntos, colados na

intimidade úmida de sua geração, ainda não se encarnaram
em uma existência material”. Ao fazê-lo, Santaella resume um

aspecto da teoria peirceana bastante relevante para entender
a linguagem digital: a compreensão de que não há imanência,
mas iminência de linguagem; que não há, portanto, o que seja

do ser da linguagem, só o que venha ser linguagem.  ‘0’ e ‘1’
também se insinuam como linguagem juntos, colados na

intimidade não obstante seca do silício, fluxo desencarnado a
respeito do qual não faz mais sentido falar em existência

material. Não há material resultante do código binário.
O material oferece resistência a seu fluxo, números em
movimento intermitente, que se modelam a partir das

diversas interfaces em que transitam.

A concepção peirceana é adequada para descrever a linguagem digital, na
medida em que entende a semiose como fluxo que se atualiza constantemente.
As memórias de acesso aleatório dos computadores pessoais funcionam
extamente assim, sempre  recuperando os dados gravados no disco rígido.
Quando as formas lógicas da linguagem estão em fluxo, não é possível separá-
las, ainda que a maior ou menor maleabilidade das superfícies em que ela toma
corpo possa moldá-las de forma que pareçam mais ou menos misturadas. O
mesmo acontece com a linguagem digital, conforme expresso na versão 2.0 de
Giselle Beiguelman para o slogan de McLuhan: “a interface é a mensagem”.
Lev Manovich desenvolve esse aspecto no livro The languagen of New Media,
em “Compositing”. Nesse texto, afirma que “na composição digital, os
elementos não são justapostos mas fundidos, suas fronteiras apagadas ao invés
de delineadas”. Por isso, as mídias digitais mostram mais claramente como é
artificial compreender as linguagens separadamente. Conforme Lúcia
Santaella, “quando se trata de linguagens existentes, manifestas, a constatação
imediata é a de que todas as linguagens, uma vez corporificadas, são híbridas”.

Lúcia Santaella. “Linguagens Híbridas”. In: Matrizes
da Linguagem e Pensamento. Sonora, Visual,
Verbal. São Paulo: Iluminuras: 2000. pp. 369-70.
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Lev Manovich. “Compositing”. In: The language of
New Media. Cambridge (MA): MIT Press, 2001. p.



Segundo Floyd Merrel, “durante sua vida Peirce trabalhou no
desenvolvimento da idéia de papel mediador do signo, pois
ele acreditava não haver imediaticidade do processo sígnico

de que se possa estar consciente aqui e agora — a esse
respeito Peirce se alinha com o argumento de Jacques
Derrida contra o ‘mito da presença’”. Aproximando essa

abordagem do objeto de investigação da presente pesquisa,
seria possível defender que a linguagem digital parece

fornecer mais elementos para que as diversas formas de
crítica ao logocentrismo ocidental se consolidem,

especialmente nos desdobramentos que revelam como o
sujeito está trançado de linguagem e na busca por formas de

codificar sentidos como o tato e o olfato, por acreditar que
ambos têm razões que a razão cartesiana desconhece.

Floyd Merrel. “Semiotics and Literary Studies”, in: Queiroz,
João (ed). DigitalEncyclopedia of Charles S. Peirce.
http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/home.htm

Nesse aspecto, Peirce é mais radical que Derrida, na medida em que este se ocupa
das qualidades e conflitos que fazem com que a estrutura lógica da linguagem
esteja o tempo todo sob signo de elementos que não podem ser descritos de
maneira abstrata e que, todavia, fazem pensar o que escapa entre os vãos daquilo
que o sentido sente, antes mesmo que se faça sentido. Ainda segundo Floyd
Merrel, o conceito peirceano de mediação “nega nosso fazer e tomar signos e seus
respectivos objetos como eles são aqui e agora”. Merrel explica que o modelo do
filósofo norte-americano implica em que não se perceba e conceba “nosso mundo-
cultura exatamente da forma que ele se apresenta, mas na forma como ele se
apresentou em um momento passado no rio do tempo, e através da mediação por
signos”. No fluxo da linguagem, não se banha duas vezes no mesmo signo.

V



Em “A semiosfera como trânsito entre a fisio, bio, eco e tecnosferas”, Santaella cita Featherstone e
Burrows para lembrar como “as implicações teóricas, criativas e práticas das pesquisas contemporâneas

estão levando à dissolução das categorias analíticas-chave que estruturavam nosso mundo e que
derivavam da divisão fundamental entre tecnologia e natureza”. Partindo do pressuposto de que essa

separação entre natural e artificial é inoperante, o recurso aos termos ‘híbrido’ e ‘mestiço’ revela-se
inadequado — não só por que eles pressupõe um conceito de mistura que depende dessas categorias

analíticas inoperantes, mas também porque a linguagem digital funciona de maneira muito diferente
das demais, conforme discutido em diversas oportunidades do presente texto. É necessário, portanto,

refletir sobre que tipo de mistura está em questão quando se discute a inexistência de fronteiras entre
sonoro, visual e verbal ou, no contexto mais amplo em que o tema pode ser inserido, quando se discute

a dissolução de categorias como “o biológico, o tecnológico, o natural, o artificial e o humano”. De fato,
não é excessivo lembrar mais um vez que o próprio questionamento dessas categorias corre sempre o
risco de surgir como forma de restaurá-las, de forma que se torna importante lembrar sempre como a
separação é um efeito de superfície que não faz sentido, especialmente diante de fenômenos como o

da genética e da linguagem digital que, como foi visto, possibilitam misturas até então desconhecidas.

Lúcia Santaella. “A semiosfera
como trânsito entre a fisio, bio,
eco e tecnosferas”. Artigo inédito.





A indústria dos microcomputadores não apenas permite o
uso doméstico dos computadores, como desloca os negócios
na área de informática para a indústria do software e alimenta
uma cultura transversal, subterrânea, forjada por
“adolescentes gênios ‘mecânicos’ capazes de improvisar
brilhantemente a partir de fragmentos pelo simples amor de
resolver deliciosos problemas”. Esse cenário tem
conseqüências radicais sobre a geografia cultural
contemporânea, na medida em que obriga a uma revisão
intensa dos pressupostos fordistas predominantes da
indústria do entretenimento, herdeira da sólida tradição
modernista de que emerge.

A história da Internet é a história de como vários atores
da contracultura, que se consolida dos anos 60 em

diante, optam por colocar suas idéias em prática na
indústria então emergente dos computadores pessoais. A reciclagem , um dos exemplos de como o ideário dessa

contracultura se insere progressivamente em setores sociais
cada vez mais amplos, é uma prática comum também no
universo das mídias digitais. Em “O computador e a
contracultura”, Theodore Roszak discute como o imaginário
ameaçador sobre os computadores, criado pela ficção
científica e pelos meios de comunicação de massa, é parceiro
do “rígido controle das corporações” sobre a área de
informática. Adiante, ele afirma que “a decisão [da IBM] de
manter o estilo elitista permitiu a abertura de uma brecha nas
paredes da cidadela industrial”. Para Roszak, “essa brecha era o
microcomputador, uma máquina de mesa, de preço
altamente acessível, para uso pessoal e doméstico”.

O símbolo de uma sociedade preocupada em preservar suas
reservas naturais não é o Memex, é o sampler. Assim, parece

razoável aproximar a linguagem digital do universo em que este
se desenvolve, o que significa aproximar os debates sobre cultura

digital e antropologia urbana. O sampler é um instrumento
musical muito ligado à música produzida no circuito de casas

noturnas e festivais em que uma cena alternativa muda os
percursos pela cidade em ritmo frenético.

Theodor Roszak. “O computador e a
contracultura”,  in: O culto da informação.

São Paulo: Brasiliense, 1988. pp. 205-234.
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Roszak mostra também como “desde seus primórdios, o microcomputador estava
cercado por uma aura de vulgaridade e radicalismo que contrastava agudamente

com as pretensões de mandarim da alta tecnologia”. Isso acontecia “porque grande
parte desta nova tecnologia em menor escala foi deixada para ser desenvolvida

fora da cidadela, por jovens e impetuosos hackers — especialmente na Califórnia,
onde os tipos socialmente divergentes tinham se reunido na faixa da península de

São Francisco, que estava começando a ser chamada de Vale do Silício”.

A título de registro do ambiente em que surge a cultura dos microcomputadores,
vale lembrar que a Califórnia do final dos anos 60 e inícios dos 70 era o paraíso

lisérgico da juventude mundial, sede de manifestações pioneiras da cultura sem
fronteiras do mundo contemporâneo, como o festival Monterrey Pop. Além disso,
como lembra ainda Roszak, a cultura hacker cresce em encontros em que o tom
era deliberadamente caseiro: “uma rejeição autoconsciente do estilo formal das

corporações. Os nomes expressavam muito do espírito daquela época. Uma
empresa iniciante daquele período chamou-se Itty-Bitty Machine Company (uma

IBM alternativa); outra era Kentucky Fried Computers”.

Esse ambiente em que “tipos barbudos, usando jeans, podiam
reunir-se livremente para discutir as máquinas que estavam
desenvolvendo em sótãos e garagens”, faz com que a
indústria do software seja uma experiência alternativa em que
todo um sistema econômico se desenvolve à margem dos
escritórios e livros-de-ponto. No entanto, o crescimento no
consumo de software produz fenômenos contraditórios
como o da Microsoft... Corporation. Nesse contexto, em que
a — inicialmente — alternativa indústria do software produz
corporações tão gigantescas quanto a IBM que dominava o
mercado de computadores até meados dos anos 70,
emergem debates como o do software livre e dos produtos de
código aberto, tentativas de manter vivo o espírito hacker.

A ligação com a contracultura é duradoura, como permite
constatar a observação de Loss Pequeño Glazier de que o
“gopher foi um passo importante na reunião de protocolos
que se tornaram a Web” e que sua tecnologia levava em conta
que “a metáfora para a Net no momento era a de uma série
de túneis subterrâneos, uma metáfora que carregava consigo
a sugestão de uma contracultura como a dos anos 60 ou de
uma cultura da informação alternativa”.

Theodor Roszak. “O computador e a contracultura”,
in: O culto da informação. São Paulo: Brasiliense, 1988.

Glazier, Loss Pequeño. Digital Poetics. The making of
e-poetris. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2001.



Os outrora inquestionáveis marcos de estabilidade, como Deus ou a Natureza,
caíram no buraco negro do ceticismo, dissolvendo a identificação fixa de sujeito
ou objeto. O significado passa, simultaneamente, por um processo de proliferação
e condensação. Ao mesmo tempo vagando, resvalando, lançando-se nas
antinomias do apocalipse e da utopia”.

Critical Art Ensemble. “Poder Nômade e Resistência Cultural”,
in: Distúrbio Eletrônico. São Paulo: Conrad, 2001. p. 21

Naomi Klein. Sem Logo. A tirania das marcas em um
planeta vendido. Rio de Janeiro: Record, 2002.

Além disso, a proximidade entre a Internet e a cultura do faça
você mesmo leva a uma série de reflexões sobre o artesanato

digital e outras formas que o computador permite produzir
fora do circuito tradicional. O artesanato digital é o avesso de

um mundo cada vez mais povoado por marcas, conforme
descrito por Klein em Sem Logo. A tirania das marcas na

cultura contemporânea é grande o sufuciente para estimular
ações como Nikeground, do 0100101110101101.org.

Segundo a descrição no site do grupo, a notícia de que a
praça principal de Viena, a Karlsplatz, seria renomeada para

Nikeplatz, se espalhou por toda Áustri em setembro de 2003.
A campanha de um mês provocou reação dos moradores de
Viena, dos oficiais locais e do próprio grupo Nike, que negou

involvimento com o caso. A performance irônica mostra como
o espírito da contracultura continua vivo. Em “Poder Nômade

e Resistência Cultural”, o Critical Art Ensemble lembra como



Em 1948, conjugar o verbo “to sample” servia apenas para
designar as amostras colhidas em exames médicos e pesquisas

qualitativas. Sem saber que o termo ganharia, no futuro,
outros sentidos, Pierre Schaeffer fala em música concreta para
descrever suas experiências na rádio francesa ORTF. Segundo

Flô Menezes, o compositor francês, ao definiri o que é
Música Concreta, explica como “toma partido

composicionalmente dos materiais oriundos do dado sonoro
experimental /.../ não mais com relação a abstrações sonoras

preconcebidas, mas com relação a fragmentos sonoros
existentes concretamente, e considerados como objetos

sonoros definidos e íntegros, mesmo quando e sobretudo se
eles escapam das definições elementares do solfejo”.

Um tipo de manifestação mais amplo, que surge nesse contexto
de proximidade entre contracultura e tecnologia de ponta é o
remix, gênero de música criado com o sampler. Herdeiro do
Fairlight CMI, criado pelos australianos Kim Rydie e Peter
Vogel em 1979, o sampler é um aparelho que grava e permite
a manipulação de amostras sonoras. Aperfeiçoado na dança
anônima da música eletrônica, o sampler transforma a música
pop em arte de combinar sons e trechos de músicas. O

Nos computadores pessoais, é possível converter
praticamente produto cultural em arquivos que podem ser
armazenados, editados e distribuídos em formato digital.
Todo arquivo digital pode ser tratado como uma amostra, ou
uma coleção de informações manipuláveis. Isso fica mais

procedimento remete às práticas da música eletroacústica, mas desenvolve-se com
nome e atitude nos subúrbios das grandes cidades norte-americanas, sendo o rap
nova-iorquino e a música criada para as warehouse parties de Detroit as
manifestações pioneiras.

evidente nos bancos-de-dados, devido à
forma fragmentária com que organizam
o conteúdo. O que não fica tão évidente,
mas é fato, é como tudo o que está
gravado em disco rígido também é parte
de um banco-de-dados. Quando o
usuário acessa um arquivo de seu
computador, ele manipula um banco-de-
dados em forma de arquivos.  Por isso, o
scanner pode ser usado como um
sampler de imagens, o OCR como um
sampler de textos, o bloco de notas
como um sampler de código-fonte, as
placas de captura de vídeo como um
sampler audiovisual, e assim por diante.
Esse processo de transcodificação,
segundo Lev Manovich, faz com que
“categorias culturais e conceitos sejam
substituídos, no nível do sentido e/ou da
linguagem, por novos derivados da
ontologia, da epistomologia e da
pragmática do computador”.

Flô Menezes. “Um olhar retrospectivo sobre a história da
música eletroacústica”, in: Música Eletroacústica. História e
Estéticas. São Paulo: Edusp, 1996. p. 17.
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No universo musical, o novo tratamento dado ao material
sonoro colhido pelo sampler recebe o nome de remix.

Conforme a enciclopédia digital wordIQ, um remix é uma
mixagem alternativa de uma canção, que a torna diferente da

versão original. O remix, ainda segundo a wordIQ, pode
incorporar elementos da dance music. É geralmente usado

para criar uma versão mais acelerada de uma canção, para ser
tocada por disc jockeys em clubes. Além disso, vários artistas

de R&B, pop e rap usam o remix e versões alternativas de
canções para convidar artistas a participar da música, a
renovando ou transformando em sucesso uma canção

originalmente fadada ao fracasso.

Outro tipo de remix, também comum, é a recriação ao vivo de uma seqüência de
músicas, em que há improviso e acréscimo de elementos em tempo real, como na
maior parte das apresentações ao vivo de música pop. Uma diferença entre este
tipo de remix é o anterior é a maior possibilidade de experimentação que o
descompromisso com a lógica do mercado permite ao segundo.

Atualmente, esse tipo de prática também acontece no universo do vídeo. As diversas
experiências com VJ-aying são um bom exemplo disso, mas vale lembrar que o
audiovisual tem uma longa cultura de trabalho com imagens recicladas, de que os
ensaios em vídeo de Godard são possivelmente o testemunho mais eloquente.
Logo adiante serão descritos os principais tipos de remix encontrados durante o
desenvolvimento da presente pesquisa.  Antes, porém, é preciso discutir também o
conceito de remix, conforme ele se torna mais amplo, ocupando espaços diferentes
daqueles em que surgiu.

A técnica de samplear é mais ampla que a prática do remix.
Mas como existe uma ligação intrínseca entre ambos,
a abrangência das técnicas de samplear contamina o
universo do remix, que tem se diversificado, conforme as
análises adiante permitem observar mais demoradamente.
Além disso, como também será observado a seguir, há
relações possíveis entre o remix e outros procedimentos
conhecidos na arte e na literatura, ainda que a linguagem
digital permita desdobramentos diferentes dos já
conhecidos, conforme foi antecipado no capítulo anterior,
em que foi demonstrado por que termos como “híbrido”
e “mestiço” não são capazes de explicar o tipo de mistura
que acontece na cultura digital, daí o surgimento de outros
como “remix” e “recombinação”.

              Há diferença
      entre sampler
e remix?

http://www.wordiq.com/definition/Remix
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No prefácio à edição coreana de The Language of New
Media, Lev Manovich descreve três tipos de remix, termo que

ele já não usa no sentido restrito ao cenário da música
eletrônica. Para ele, os três processos chave da cultura

contemporânea podem ser entendidos como formas de
remix, conforme trecho ao lado.

“O primeiro tipo de remix é aquele que por algumas décadas era referido
como ‘pós-modernismo’ — a remixagem de conteúdos e formas culturais
anteriores no âmbito de uma dada mídia ou forma cultural (mais visível
atualmente na música, na arquitetura e na moda). O segundo tipo de
remixagem é aquele das tradições culturais nacionais, personagens e
sensibilidades, tanto se entrecruzando entre si quanto interagindo com um
novo estilo ‘global internacional’. Resumindo, esse é o remix da
‘globalização’. ‘Novas mídias’, então, podem ser pensadas em conjunto com
esses dois tipos de remix como o terceiro tipo. É o remix entre interfaces
de várias formas culturais e novas técnicas de software — em resumo, o
remix entre cultura e computadores. Sua lógica cultural é nova não porque
este é o ‘novo modernista’ que tenta apagar o passado — pelo contrário, é
nova por causa da escala do processo de remix em curso, sua velocidade, e
os componentes nele envolvidos. Alguns dos resultados que estão sendo
gerados são triviais, alguns são OK, e alguns são brilhantes. Enquanto o
computador é um instrumento muito poderoso de remix, o que ele produz
depende dos indivíduos criativos que estão por trás deles”.

Lev Manovich. “ New Media and Remix Culture”.
http://www.manovich.net.



Outros autores que trataram do tema — como Rick Silva, por
exemplo — falam em outros tipos de remix, o que mostra
como a classificação de Manovich pode ser ampliada. Mais
adiante, serão propostas algumas categorias de remix, a partir
da análise dos exemplos coletados durante a pesquisa.

Fica claro, portanto, que a análise de Manovich é precisa, mas
incompleta. Quando ele amplia a idéia de remix, ele aponta
um sintoma cultural que extrapola o período mais
imediatamente associável com a cultura do remix. Ao fazê-lo,
propõe o mesmo tipo de generalização que leva à
formulação do conceito de cultura da reciclagem aqui
defendido. No entanto, possivelmente por causa da
brevidade dos textos em que se dedica ao tema, Manovich
não aborda parte do que o processo de remixagem tem de
radical, e que vai além da irregularidade de resultados que
ele aponta também de maneira precisa.

Rick Silva, “Remix of Politics”, in: 21magazine.
http://www.21magazine.com/issue2/

remixpolitics.html
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A forma com que Manovich se aproxima do tema da
reciclagem digital é clara, desde “Who is the Author?

Sampling / Remixing / Open Source”. No texto, ele analisa o
processo do ponto-de-vista da perda de autoria, o que

implica em assumir a existência de um sujeito unificado e
autônomo. A filosofia — desde Nietzche —, a psicanálise — já

em Freud —, os estudos de linguagem — desde Bakthin —,

Arlindo Machado. “Ensaios em Hipermídia”, in:
O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges.

Rio de Janeiro: Contracapa, 2001. p. 106.

É comum, na bibliografia sobre o tema, a abordagem
pouco sofisticada sobre a linguagem digital. Em “Ensaios
em forma de hipermídia”, Arlindo Machado pontua como
“a passagem da cultura do texto verbal para a cultura do
audiovisual e da multimídia não é sumariamente
condenada pelos analistas, é pensada pela maioria deles de
uma perspectiva exclusivamente pedagógica”, em que o uso
de recursos não-verbais seria uma forma de engajar as
gerações avessas ao livro. Para Machado, “o problema desse
approach é que ele considera a incorporação de sons,
imagens animadas e links de navegação ao texto escrito
apenas um recurso acessório e secundário, com finalidade
puramente didática, para atrair o interesse de um público
arredio ao discurso verbal.”

Lev Manovich. “Who´s the author? Sampling /
Remixing / Open Source”. http://www.manovich.net

Michel Foucault. O que é um autor?.  3 ed. Lisboa:
Vega, 1997. pp. 47-8.

Mark Amerika. Hypertextual Consciousness. http://
www.grammatron.com/htc/a-p10.html

sabe que esse sujeito senhor de si não existe. Como mostra Foucault, em O que é
um autor?, os “textos, os livros, os discursos começaram a ter autores (outros que

não figuras míticas ou figuras sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o
autor se tornou passível de ser punido, isto é, na medida em que os discursos se

tornaram transgressores”. Preso ao tema do sujeito, Manovich deixa escapar o
ponto nevrálgico do processo de reciclagem digital, do qual o remix é um dos

exemplos: a capacidade da linguagem digital de se constituir como um
movimento de fluído, justaposto e sinestésico, conforme anunciado, por exemplo,

por Mark Amerika, no trecho acima de “Hypertextual Consciousness”. Essa idéia não
é tão desenvolvida na bibliografia especializada como a de que as mídias digitais

ressignificam suas antecessoras analógicas. No entanto, esse tema do
espraiamento da autoridade sobre o texto é clássico na literatura contemporânea.

Ainda segundo Foucault, na “nossa cultura, (e, sem dúvida, em muitas outras), o
discurso não era na sua origem um produto, uma coisa, um bem; era

essencialmente um acto — um acto colocado no campo bipolar do sagrado e do
profano, do lícito e do ilícito, do reliogioso e do blasfemo. Historicamente, foi um

gesto carregado de riscos antes de ser um bem preso num circuito de
propriedades. Assim que se instaurou um regime de propriedade para os textos,

assim que se promulgaram regras estritas sobre os direitos de autor, sobre as
relações autores-editores, sobre os direitos de reprodução, etc. — isto é, no final do
século XVIII e no início do século XIX —, foi nesse momento que a possibilidade de
transgressão prórpria do acto de escrever adquiriu progressivamente a aura de um

imperativo típico da literatura. Como se o autor,  a partir do momento em que foi
integrado no sistema de propriedade que caracteriza a nossa sociedade,

compensasse o estatuto de que passou a auferir com o retomar do velho campo
bipolar do discurso, praticando sistematicamente a trangressão, restaurando o risco
de uma escrita à qual, no entanto, fossem garantidos os benefícios da propriedade”.



A definição de linguagem digital como um processo de convergência,
ressignificação ou tradução é bastante comum. Nesta página, estão destacados

alguns exemplos dessa abordagem.

Jay David Bolter, “Mediation and Remediation”,
in: Remediation. Understanding New Media.

Cambridge (MA): MIT Press, 2000.  p. 53.

Lev Manovich,  “Transcoding”, in: The
Language of New Media. Cambridge

(MA): MIT Press, 2000.  p. 45.

Júlio Plaza,  “Do Caráter Tradutório do
Videotexto”, in: Videografia em Videotexto.

São Paulo: Hucitec, 1986. p. 37.
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Eduardo Kac, “Do rádio ao neocrontismo e além:
entrevista com Reynaldo Jardim”. In: Luz & Letra.
Ensaios sobre arte, literatura e comunicação.

Rio de Janeiro: Contracapa, 2004. p. 340.



O remix audiovisual pode ser de dois tipos: o novo tratamento de um vídeo, para
distribuição em fita ou DVD ou a manipulação em tempo real de imagem ou imagem
e som. Um bom exemplo do primeiro tipo é o remix do Emergency Broadcast Network
para o videoclipe de Numb, do U2. Esse primeiro tipo de remix audiovisual não será
abordado na presente pesquisa, ainda que a cultura audiovisual seja rica em exemplos
do tipo, e também de práticas de reutilização de imagens que podem ser entendidas
como antecedentes. Entre elas estão a história do cinema filmada por Godard e Nós
que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Massagão e o videoclipe O
silêncio, dirigido por Tadeu Jungle. Segundo Arlindo Machado, neste, Jungle “propõe
o sampler de imagens”, na medida em que “lança mão de fragmentos de imagens
‘pirateados’ de velhos filmes classe B ou comerciais de TV, modifica-os em computador
através de processadores de imagem e, em seguida, os reutiliza num novo contexto”.

O segundo tipo, o remix audiovisual em tempo real, é responsável pela movimentada
cena de VJs, que se consolida em clubes noturnos especializados e, atualmente, ocupa
espaço em festivais, museus e galerias. Dois exemplos relevantes dessas duas
vertentes do remix audiovisual em tempo real são Cidade de Deus, pelo VJ Alexis, e
Desconstruíndo Letícia Parente, de Luiz Duva. Nesse contexto, é preciso lembrar que
a questão do tempo real é antiga nos estudos de audiovisual, tendo sido discutida,
entre outros, por Arlindo Machado,  em “Poéticas da transmissão ao vivo”, e Lucas
Bambozzi, em “Outros Cinemas”. Mais recentemente, Christine Mello, em “Imagens ao
Vivo”, e Patrícia Moran, em “VJ em cena: espaço como partitura audiovisual”, dedicam-se
à questão no contexto específico dos VJs.

remix audiovisual

Essa separação entre os dois tipos de remix audiovisual não corresponde, de fato,
a uma fronteira rigorosa. Entre o diálogo com o universo dos DJs, que cresce na

cena noturna, e o retorno do acontecimento, em que a performance aparece
como manifestação correlata, a manipulação em tempo real de imagem e som se
desenvolve com vários desafios por enfrentar e, em boa parte das apresentações,

mistura ingredientes de ambos os tipos.

O diálogo com o espaço é um dos desafios a ser enfrentado, conforme apontado
por Moran. Ele é importante seja ao pensar formas de integrar a projeção ao

ambiente difuso, esfumaçado e cheio de luzes dos clubes, seja ao pensar formas de
integrar a projeção ao espaço mais limpo de museus, festivais e galerias. Em um
festival como o Hypersonica, a importância do entorno fica clara. Na edição de

2003, realizada em outubro no Paço das Artes, o uso de telas brancas espalhadas
pelo museu, com várias projeções simultâneas, dividiu o espaço com a própria

exposição dos trabalhos selecionados para a mostra do FILE. Foi como se as
seqüências de vídeo se diluíssem no espaço, os sons dos trabalhos se misturando

uns com os outros. A situação entrópica dificultou identificar as apresentações dos
VJs. Por outro lado, a própria idéia de criar esse espaço entrópico, lufada de caos

sobre a área controlado do Paço, é conceitualmente interessante. Ela condiz com a
filosofia de uma apresentação como a do Hypersonica, em que — ao contrário de

eventos como o Skol Beats — a lógica do espetáculo não é vigente.

Arlindo Machado. A televisão levada a sério.
São Paulo: SENAC, 2000. p. 194

Lucas Bambozzi, “Outros Cinemas”. In: Maciel,
Katia e André Parente (ed). Redes sensoriais:
arte, ciência e tecnologia. Rio de Janeiro:
Contracapa, 2003.

Christine Mello, “Imagens Vivas”. http://
pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/1645,1.shl

Patrícia Moran, “VJ em cena: o espaço como
partitura audiovisual”. Artigo inédito.



A despeito dessa coerência conceitual, a edição de 2004,
realizada em novembro na Casa das Caldeiras, foi projetada

para um espaço amplo e orgânico. A antiga fábrica
abandonada na Avenida Matarazzo, zona oeste de São Paulo,

fez que o entorno desempenhasse um papel diferente,
permitindo uma divisão entre espetáculos mais ligados ao

universo dos clubes, que ocuparam o andar superior, e
espetáculos mais performáticos, que ocuparam o andar

inferior. Além disso, ambos os palcos tornaram-se áreas de
convergência, a luminosidade do vídeo funcionando como
elemento sedutor no espaço viscoso da Casa das Caldeiras.

O controle do evento é outro desafio nas apresentações de
imagem e som ao vivo. Ele permite envolver o público, nesses

contextos muitas vezes submetidos a um bombardeio de
estímulos que competem por sua atenção. Um exemplo de

como esse componente performático dialoga com o universo
do remix audiovisual foi a apresentação do grupo Neotao, no

Hypersonica de 2004. O Neotao construiu um espaço
envolvente, usando instrumentos de percussão agressivos, a

própria estrutura do prédio como produtora de sons,
componentes cênicos que ficaram bem colocados na

escuridão esfumaçada, e uma apresentação de vídeo com tons
escuros e imagens sobrepostas. Outra exemplo foi do coleitvo

mm n eh cnft, na mais recente de suas “Performances
Panopticadas”. Nela, uma das integrantes raspa o cabelo,

enquanto microcâmeras registram a reação do público, e
retrnasmite imagens por sistemas sem fio que

retroalimentam o cenário expando, mostra uma forma de
ocupar o espaço que vai além da apresentação tradicional.

No Eletronika, realizado em Belo Horizonte em setembro de 2004, o formato foi
mais próximo do formato dos festivais de música alternativa, inclusive com a
apresentação de bandas de rock intercaladas com as apresentações dos VJs.
Nessas condições, a apresentação de vídeo ao vivo está mais próxima de um
espetáculo concebido para o palco, em que a dispersão não é tão grande e o
público está mais concentrado no acontecimento proposto. Essas condições
permitem situações mais narrativas ou mesmo apresentações em que a trama de
imagem e som pede mais atenção para que seja percebida.

Um exemplo de apresentação ao vivo de caráter mais narrativo foi a do coletivo
Feito a Mãos / FAQ. Entre seqüências de imagens urbanas, muitas delas mostrando
a cidade de Belo Horizonte, surge o motivo condutor do trabalho, a imagem de um
inseto preso numa teia que dificulta seus movimentos, metáfora da morosidade
que o ambiente social pode impor ao indivíduo. Um exemplo de apresentação ao
vivo que requer maior concentração do público foi a de Reemco Schurbieers. Ele
mostrou uma seqüência em que imagem e som vão ganhando complexidade
gradualmente. Uma linha oscila com pouca intensidade, sob som quase contínuo.
Ela ganha novos contornos, transforma-se, onda que pulsa conforme o som vai se
diversificando. Há uma inversão de registros clara, na medida em que a imagem
pulsa e o som descreve a paisagem audível que desenha o espaço, em exercício
abstrato de sinestesia.

Os exemplos mostram como o universo da imagem e som ao vivo mantém
proximidade ambígua ora com o universo dos VJs, ora com a tradição da
performance. Apesar disso, há uma inversão importante: enquanto o vídeo nos
clubes e na performance muitas vezes trabalha por uma não separação das artes,
ou apareceu como contexto de construção de espaços saturados, na cena ao vivo
ele é o elemento motivador, senão o único. Isso é marca de uma absorção da
cultura audiovisual. Enquanto as manifestações pioneiras do vídeo em tempo real
tinha um caráter de inclusão do vídeo em circuitos no qual ele não participava, as
formas atuais demonstram que o vídeo já é parte reconhecida da paisagem
midiática constituída.



O remix conceito aparece em trabalhos se apropriam da lógica do remix para
o desenvolvimento de peças gráficas ou aplicativos digitais conceitualmente

criados a partir da releitura de capas de disco e obras de arte, entre outros. Esse tipo
de manifestação, às vezes, se aproxima do universo da arte conceitual, de maneira

mais ou menos explícita. Em outras, o remix conceito surge nas bordas da cena
alternativa, mas desloca o foco de trabalho da construção sonora ou audiovisual. Há

o desenvolvimento de uma idéia que dá coesão externa ao trabalho.

A capa de Smilelicker, de Cuechamp, foi criado a partir da fusão das
capas de “Windowlicker”, do Aphex Twin, e de “Smile”, de Brian Wilson.

Um dos exemplos mais antigos de remix conceito é o disco de MP3s
publicado pela ALT-X, Networked Voices. A coletânea publicada online, reúne

músicas de diversos artistas de net art, que exploram o universo da cultura
conectada como tema comum. Apesar de bastante profícuo, o formato não

prosperou da forma que se poderia imaginar. Um tipo de trabalho relacionado com
esse universo, ainda que ligado mais à cultura visual que à sonora são as capas de
disco fictícias criadas por Rick Silva (aka Cuechamp), conforme o exemplo ao lado.

Outro exemplo de remix conceito é jukebox de vídeos criado pelo coletivo
Cobaia para o Digitofagia. Nele, os vídeos reunidos em chamada relâmpago podem

ser escolhidos como nos jukeboxes dos bares de sinuca norte-americanos. O projeto
permite que o público escolha a seqüência de vídeos que vai assistir. Dessa forma, a

idéia de remix ganha uma amplitude maior, na medida em que passa a ser o
resultado de escolhas do público, e não apenas da interferência dos criadores.

Um terceiro exemplo de remix conceito é Errata Erratum, do DJ Spooky.
Mais próximo da apropriação, o trabalho é uma metáfora do remix como arte de
girar discos, em homenagem cinética à técnica do scratch. Inspirado em Anemic

Cinema ,de Marcel Duchamp, o trabalho oferece uma versão digital dos discos
originais, para que o usuário gire e combine conforme os movimentos de mouse

possíveis no arquivo de Flash disponível na galeria digital do Museum of
Contemporary Art, de São Francisco (EUA).
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Também no universo do remix conceito está o DVD Society of Spectacle,
criado pelo DJ RABBI a partir do filme homônimo de Guy Debord. O trabalho,

construído com imagens vertiginosas, faz o ritmo MTV parecer lento, em possível
tentativa de escrever imagens na velocidade associativa da mente em descontrole.

Trata-se de um exemplo em que o fluxo de consciência de Mark Amerika fala em
“Hypertextual Consciousness” é construído com imagens e sons. Nesse sentido, o

trabalho é coerente com a estratégia de escrita de Grammatron, projeto do
próprio Mark Amerika em que o regime de cliques então comum na cultura do
hipertexto dominante, dá lugar à sucessão contínua das páginas, criando uma

espécie de cinema com palavras.

Um exemplo em que o universo do remix audiovisual ao vivo se cruza com o remix
conceito é A parte precária, de Lucas Bambozzi. O trabalho mistura imagens em
vídeo, projeção de slides e som ao vivo, em conjunto que explora o universo das

soluções tecnológicas de baixo custo. Apesar de ser uma apresentação em que o
vídeo desempenha papel predominante, A parte precária é também um exercício

de arqueologia de como tecnologias mais antigas e tecnologias mais recentes se
articulam, para criar conjuntos heterogêneos e fragmentários. O universo desse

trabalho é uma boa metáfora para a idéia de ecologia das mídias aqui
desenvolvida, na medida em que assume o descompasso do avanço tecnológico

nos países periféricos e mostra como nem sempre as soluções mais criativas são as
que usam os melhores equipamentos, o que aparece tanto no plano temático

como na forma como o trabalho acontece.



Vários trabalhos próximos ao universo do remix lidam explicitamente com o tema
da reciclagem, na maioria das vezes ressaltando o caráter ecológico, a dimensão
utópica e o potencial crítico implícitos no procedimento de criar reaproveitando
imagens, sons e códigos de programação. A cultura do código aberto, que se
desenvolve em torno dos softwares livres, é o exemplo mais radical desse universo.
No entanto, a possibilidade de desenvolver código a partir de código já pronto não
é exclusiva dos programas de código aberto. É possível copiar o código fonte de
qualquer site desenvolvido em HTML, e alterá-lo  usando um editor de textos ASCII,
como o bloco de notas do Windows. Segundo Lev Manovich, essa característica
responde pelo funcionamento mais evidente do computador. Para ele, a
modularidade que o processo de reutilização de elemento permite pode ser
chamada de “estrutura fractal das novas mídias”, já que, assim como o fractal tem a
mesma estrutura em escalas diferentes, os objetos das novas mídias têm a mesma
estrutura modular do começo ao fim.

re(mix)ciclagem

Um projeto na internet que lida com essa cultura de segunda mão de maneira
explícita é Recycled, de Giselle Beiguelman. O site não tem qualquer página
original, sendo construído de arquivos concebidos com outros fins, selecionados
randomicamente. Além da temática, ele usa código reciclado, constituindo-se num
trabalho reciclado tanto no nível temático quanto no nível do procedimento. Além
disso, ele permite que o usuário copie, distribua e recicle seus códigos e elementos.

My boyfriend came back from the War é um exemplo
curiosamente paradigmático de remix como reciclagem. O

site original, de Olia Liliana, tem uma estrutura modular
que o próprio Manovich utiliza como exemplo em seu

livro. Nele, a divisão da tela em frames permite a
montagem em mosaico dos elementos visuais e verbais. Se

Grammatron, de Mark Amerika, é um exemplo de cine-
escritura, na medida em que propõe, como foi visto, uma

navegação contínua pela animação seqüencial das janelas,
My Boyfriend é um exemplo de video-escritura, na medida

em que divide a tela em quadros e permite arranjos
simultâneos em que, apesar da seqüência temporal fixa de

cada umas das janelas, a leitura se fragmenta por completo,
ordem dissolvida pelo mosaico.  Além disso, no site de

Liliana, é possível encontrar diversas versões de seu
trabalho, entre os quais o exemplo mais recente é o remix

criado por Abe Linkoln, em forma de blog. Ao mesmo
tempo que esse formato acentua o caráter testemunhal do

trabalho, ele torna sua leitura uma aventura menos sinuosa
e relacional, o que era uma característica contundente do

trabalho em seu primeiro tratamento. http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/

http://www.desvirtual.com/recycled
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Outro bom exemplo de reciclagem do código-fonte é o
trabalho da plagiarist.org, que usou o programa em Perl

Travesty para realizar o recente Travesty Corporate PR
Infomixer, torando mais complexa a experiência já feita no

Plagiarist Manifesto. Ambos se apropriam de trechos de
texto combinados por meio de um algoritmo que os rearranja

com base na freqüência em que as palavras aparecem no
texto de partida. Além deles, destaca-se o pioneiro

Reciclador Multi-Cultural, em que um programa seleciona
imagens de câmeras web indicadas pelo usuário, para compor

uma imagem aleatória. Nos dois casos, o algoritmo de
programação é o elemento central dos trabalhos. Além do

caráter modular, permutacional e instável da Internet, os
trabalhos tematizam ainda o jogo econômico do capitalismo

coorporativo e, especialmente, seus reflexos nas práticas
consideradas como plágio e proteção dos direitos autorais.



Um exemplo de reciclagem de imagens e sons é o projeto Coletor de Imagens, Kiko
Goifman e Jurandir Muller. No Coletor de Imagens, existe uma postura
explicitamente ecológica, na medida em que o projeto tem como ponto de partida
a idéia de trabalhar com imagens encontrar, dejetos visuais, ao invés de produzir
mais imagens. Essa proposta tem como objetivo desenvolver um olhar e uma
postura que permitam lidar de maneira diferente com as cidades saturadas de
imagens que, paradoxalmente, não são vistas em meio ao caos que acabam
constituindo em sua relação com o entorno, o que é especialmente sensível em
uma megalópole como São Paulo, possivelmente um dos lugares de maior
densidade de informações sensórias do planeta, ao lado de Tokyo, da Cidade do
México, de Hong Kong e, em menor escala, de Nova Iorque.

Nem todos os projetos que lidam com esse universo
adotam a mesma postura. O caso célebre é o do Kingdom

of Piracy, do textz.com, ou dos programas de
compartilhamento de arquivo, que permitem o uso

considerado indevido de conteúdo protegido pelas leis
tradicionais de direito autoral. Nesse caso, há uma

perturbação dos interesses da indústria do entretenimento,
de que o caso Napster talvez seja o exemplo mais

conhecido. Há, portanto, uma tensão entre grupos que
lutam pelo desenvolvimento de formatos alternativos de

distribuição de conteúdo e outros que se apropriam de
conteúdo protegido, com objetivo de criticar o modelo

vigente de gerência desse conteúdo.

http://www.textz.com

O textz.com é um portal de textos ascii, em que é
possível compartilhar livros, da mesma forma que

porgramas como o Kazaa e o e-mule permitem com
som, vídeo, jogos e programas de computador.

O Kingdom of Piracy <KOP> é um site que permite
compartilhar conteúdo digital, fazendo do
procedimento considerado pirataria a forma mais
acabada de arte em rede.
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Além disso,  a prática da reciclagem está presente também nos universos ligados à
mídia independente e educativa, de que vale destacar o Media Sana, de Recife. O
coletivo nordestino combina a prática da reciclagem com uma postura crítica em
relação ao estado das coisas no universo das mídias. Essa proximidade é mais
comum nos vários trabalhos que usam programas de código aberto e que deixam
disponível, para outros usuários, os comandos de programação, para que possam
ser utilizados conforme o interesse, desde que creditados. Esta prática tem sido
descrita como copyleft, em oposição ao tradicional copyright. Alguns exemplos de
projetos copyleft são as músicas e vídeos do coletivo pernambucano re:combo e a
licença para gestão de conteúdo alternativo ao conteúdo protegido por direitos
autorais Creative Commons. A diferença entre o copyright e o copyleft, diferente
do que muitos pensam, é que o autor permite o uso do material que ele
disponibiliza publicamente, desde que ele seja creditado e que o projeto que se
apropria do material também fique disponível para uso segundo o mesmo padrão.
Não se abre mão, portanto, dos direitos criativos sobre a imagem, o som ou o
código de programação em questão; abre-se mão, apenas, da exploração comercial
dos mesmos.



Mais recentemente, Casey Reas desenvolve o Processing
para criar imagens manipuláveis que são bons exemplos
desse tipo de vertente ‘oculta’ de remix. O mesmo Whitney
que havia abrigado CODeDOC, reúne projetos criados com o
processing, em {software} structures, de junho de 2004. O
próprio Reas explica como “o catalisador desse projeto, que
investiga a relevância da arte conceitual para a software art,
foi o trabalho de Sol LeWitt”.

remix via código

http://artport.whitney.org/commissions/softwarestructures

O remix também pode acontecer a partir do funcionamento do código. Ao invés da
utilização de amostras em um contexto diferente daquele para que foram

inicialmente criadas, o código de programação é utilizado num programa diferente
daquele para qual foi originalmente criado. Um bom exemplo desse tipo de remix

via código é Data Diarieis, de Cory Arcangel. O trabalho é composto de um
pequeno calendário, a partir do qual é possível selecionar trechos de vídeo ao

clicar em uma das datas disponíveis. Cada clique seleciona um trecho de vídeo
gerado ao enganar o Quick Time de forma que ele pense que a RAM do

computador é um arquivo de vídeo. Arcangel repetiu o procedimento por todo o
mês de janeiro de 2003, fazendo com que o usuário pudesse assistir seus e-mails,

cartas, páginas, músicas e outros arquivos, em seqüências completamente caóticas
de imagem em movimento.

Vários trabalhos que experimentam práticas deste tipo estão reunidos na
exposição online CODeDOC, financiada pelo Whitney Museum. Segundo

Christiane Paul, curadora da mostra realizada em agosto de 2002, CODeDOC
projeta um olhar reverso em projetos de ‘software art’, ao focar e comparar os

bastidores do código que regulam a porção aparente dos projetos. Artistas como
Golan Levin, Mark Napier, Martin Wattenberg, Kevin McCoy e Alex Galloway

desenvolveram projetos nas mais diversas linguagens de programação

A base da cultura remix é “invisível” para o usuário. Ela
parte dessa prática comum na programação —

especialmente depois da popularização da programação
orientada a objetos — de re-utilizar e atualizar o código de

um programa. Essa lógica da indústria da informática
demonstra como as práticas aqui descritas são muito mais

estruturais do que a maioria das discussões sobre remix
sugerem. Basta substituir o número depois do nome de

cada programa pelo nome do diretor de programação
acompanhado da palavra mix, e tudo fica mais claro, na

medida em que é possível entender as diversas versões de
um programa como remix que o ajustam ao contexto atual

dos equipamentos e sistemas disponíveis.

http://turbulence.org/Works/arcangel/index.html

http://artport.whitney.org/commissions/codedoc/index.shtml



O Processing foi usado por Giselle Beiguelman para desenvolver  //**CODE-UP.
O site é um ensaio sobre a substância da imagem digital. Por meio de algoritmos
do Processing, Beiguelman codifica digitalmente algumas cenas chave de Blow
Up, de Michelangelo Antonioni. O projeto, cross-media, permite ao usuário
controlar por celular ou via internet as imagens produzidas. Trata-se de uma matriz
de imagens possíveis, que desloca para o universo do visual o mesmo tipo de
questionamento que Beiguelman tem dirigido à web e às tecnologias de
comunicação sem-fio.
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Outro aspecto dessa cultura de reciclagem aparece em trabalhos que lidam com o
imaginário do nomadismo. Ainda que a maior parte do fluxo atual seja resultado
de transmissão de dados por pessoas presas ao escritório pelos fios do
computador de mesa, os dispositivos móveis ganham cada vez mais espaço.
Alguns exemplos desse foco no fluxo e na dispersão são Filmtext, de Mark
Amerika e a trilogia Leste o Leste?, Egoscópio e Poetrica, de Giselle Beiguelman,
e The Helloworld Project, de Johanne Gees. O uso criativo das tecnologias de
bancos-de-dados e o diálogo fértil com a arte urbana de Robert Smithson e Jenny
Holzner, entre outros, aproxima esse projetos cíbridos de Giselle Beiguelman de
um formato que começa a ganhar fôlego.

do remix ao fluxo

Filmtext é um compêndio prático sobre escrita digital. É uma experiência bem
acabada em termos de interface e elementos que compõe o site. Exemplo da

técnica que Amerika chama de cinescritura, o site mistura referências do game ao
um texto crivado de action scripts e componentes audiovisuais. Alterna seqüências

contemplativas com ambientes em que o usuário joga, em que há uma sensação
difusa de perda de controle, uma dúvida sobre o que é necessário para continuar.
O ponto forte do site é a qualidade de imagem e som que proporciona. Apesar da
abordagem do nomadismo ser aparentemente temática, a técnica de cinescritura
acena para o fluxo de linguagem do código binário, o que é um tipo de migração

por interfaces. Por isso, Filmtext é exemplo de um dos tipos de nomadismo digital
possíveis, o das tramas de linguagem pela memória, intervalo entre a viagem em

que o corpo, contudo, não estanca o movimento mental.
http://www.markamerica.com/filmtext

http://www.desvirtual.com/egoscopio02/index.htm

A trilogia de Giselle Beiguelman explora as ações coletivas distribuídas que a
internet permite.  Essa dispersão torna-se mais radical a cada projeto.  Em Leste o

Leste?, ela ainda está restrita à possibilidade de fomentar atividades coletivas a
partir de sites na web. O usuário escolhe um dos poemas disponíveis online, para
que seja projetado num painel eletrônico na avenida Radial Leste, em São Paulo.

Além disso, ele pode assistir à programação do painel eletrônico por meio de uma
webcam que completa o circuito de ida e vinda proposto pelo projeto. Leste o

Lest?, que fez parte do Arte / Cidade 4, leva para o espaço da publicidade a
linguagem do grafite comum nos muros dos arredores, tornando-se um dispostivo
que transforma o usuário da internet num grafiteiro equipado com um sistema de

telecomunicações que o permite agir à distância.

No egoscópio, que teve uma versão para SMS e outra para MMS, a dispersão
implícita em um projeto como Leste o Leste? torna-se motivo condutor do trabalho.
O egoscópio resulta de um agenciamento coletivo que produz um banco-de-dados

disforme. Esse universo de dispersão remete aos espaços em que tudo parece no
lugar, exceto o conjunto — conforme a definição de Rousseu para “parque”. Por isso, o

egoscópio pode ser considerado versão 2.0 de figuras ambivalentes como o
Orlando, de Virginia Woolf. Na versão 2.0 do projeto, além de endereços de internet,

era possível enviar  imagens e animações, pela internet ou telefone celular.



Em Poétrica, essa impalpabilidade transforma-se em fluxo escritural, em que o
texto faz sentido não porque as frases digitadas pelo usuário correspondem às
fontes desenhadas na tela do computador ou projetada no telões eletrônicos, mas
simplesmente porque ele faz-se nesse movimento.Ao abandonar recursos
narrativos como os de Leste o Leste? e egoscópio, em favor dessa dinâmica
construída apenas em função da conversibilidade dos arquivos e da fácil
distribuição que as tecnologias digitais permitem, Poetrica reduz ao essencial o
trânsito que a mistura de redes on e offline permite.

The helloworld project usa tecnologias de envio de mensagens para painéis
eletrônicos, através de interface web e SMS, para construir uma instalação
distribuída por quatro cidades em diferentes continentes do planeta, Genebra,
Mumbai, Rio de Janeiro e Nova Iorque. Segundo a descrição no site do projeto,
Helloworld “é um happening colaborativo, um convite para tomar controle do
espaço público com o poder das palavras”.

Além da proximidade explícita com o universo do Orlando, de Woolf, o egoscópio
remete também ao personagens criados por Philipe Sollers.  Em O parque,

segundo Foucault, cada personagem criado por Sollers “flutua ou vibra em torno
de uma figura esboçada mas jamais fixada”, como se fossem “volumes satélites e

erráticos”, em movimento de constante aproximação e afastamento de si próprio.
Essa estranha figura, em que presença e ausência se tocam, cria um mundo de

distância e identidade que “faz pensar no espelho, no espelho que confere às
coisas um espaço fora delas, transplantado, que multiplica as identidades e

confunde as diferenças em um lugar impalpável que ninguém pode demarcar”. As
tecnologias de computação sem-fio tornam essas figuras de multiplicidade inédita

personagens bastante familiares, que transitam todos os dias pelas megacidades,
com seus telefones celulares e computadores móveis fazendo a interface do lugar

em questão com suas partes ausentes espalhadas.

http://www.helloworldproject.com/

http://www.poetrica.net

Michel Foucault. “Distância, aspecto,
origem”, in: Sollers, Phillipe. O parque.
São Paulo: Max Limonad, 1986.



Diante da diversidade de exemplos e de tantos tipos possíveis de remix, é
necessário esboçar algumas conclusões sobre o tema. A primeira delas é que esse

mesmo conjunto de trabalhos poderia ser organizado de outra forma, já que a
classificação proposta aqui tem por finalidade fundamentar a idéia de que a

cultura remix é a parte mais evidente de uma cultura da reciclagem que o
computador consolida, e não mapear o universo do remix. Nesse contexto, assumir

o ponto de vista ingênuo em que o sujeito criativo emerge como diferencial que
vai fazer de um remix mais ou menos OK é esquecer que, na linguagem, o sujeito é

o lugar provisório em que o fluxo de signos estanca apenas para em seguida se
deslocar em outra direção. Por isso, a abordagem de Lev Manovich, apesar de fértil

é incompátivel com a tentativa de compreender o remix no contexto de uma
escrita digital que é sinestésica, maleável e distribuída.

O processo de remixagem não está ligado à ilusão de
unidade do sujeito ou à fantasia do gênio criativo, mas ao
próprio funcionamento das mídias digitais, tanto no que
elas compartilham com as mídias gráficas e eletrônicas
quanto no que são diferentes. Nesse sentido, vale lembrar
que a idéia de sujeito uno é cartesiana, construída a partir
da relação entre o  indivíduo e seu pensamento. Segundo
Lúcia Santaella, “sob o ponto de vista da psicanálise, a
imagem do eu sempre foi o produto de uma construção
imaginária”. Para a autora, é essa construção “que nos ilude
quanto à existência de uma forma coerente e unificada do
humano, quando, na verdade, a ontologia humana é
necessariamente a ontologia de uma criatura despedaçada
em seu próprio núcleo”.

Lúcia Santaella. “Sujeito, subjetividade e
identidade no ciberespaço”, in: Lúcia Leão.

Derivas. Cartografias do ciberespaço.
São Paulo: Annablume, 2004. p. 47.
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Conforme já visto, as relações entre cultura remix e as artes
visuais já foi explorada do ponto de vista do relacionamento
entre apropriação e colagem. No entanto, a linguagem digital
permite práticas que vão além do mero reaproveitamento de
mídias. Por isso, a linguagem digital pode ser entendida como
uma ex-crita sinestésica, fluída e maleável, se assim
programada. Há vários exemplos, na história da literatura, de
práticas que dialogam com os pressupostos dessa ex-crita. A
maioria delas pode ser reunida sob o rótulo de escrita
apropriativa, em que a intertextualidade é explicitamente
explorada. Vale lembrar que todo texto é intertextual. A
diferença dessa escrita apropriativa está, portanto, na ênfase
dada ao mecanismo de escrita a partir de outros textos, à
subversão da suposta individualidade do texto.

remix na literatura?
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A história da escrita apropriativa é longa, como demonstra Raphael Rubinstein, em
“Gathered, Not Made: A Brief History of Appropriative Writing”. No artigo, Rubinstein

explica que não está interessado na tradição de poesia criada a partir da colagem de
textos, como é o caso de Wasteland, de T. S. Eliot, e Os Cantos, de Ezra Pound. Ele
retorna, então, ao Pierre Menard borgeano, em sua tentativa de recriar o Quixote

palavra por palavra. O conto seria um exemplo do desejo de “apagar as linhas entre
os autores”. Rubinstein lembra como Borges aponta, no ensaio “As Flores de

Coleridge”, H. G. Wells, Henry James, Oscar Wilde, James Joyce e, claro, Coleridge, como
praticantes do exercício de impessoalidade que seria inerente à literatura.

http://www.ubu.com/papers/rubinstein.html

http://www.ubu.com/papers/burroughs_gysin.html

Rubinstein insere nessa tradição que ele define, citando Barthes, como “um espaço
multidimensional em que estão casados e contestados diversos textos, nenhum
deles original”, autores como Isidore Ducasse, Hugh MacDiarmids, Stephen
Themereson, John Ashbery e Blaise Cendrars. Este último foi próximo de Oswald de
Andrade que, como será desenvolvido adiante, também pode ser incluído na
tradição de escrita apropriativa. Alguns deles são personagens de Não Há Nada
Lá, de Joca Reiners Terron, livro construído por meio do diálogo com suas
referências. No contexto das mídias digitais, o autor mais lembrado no que toca a
esse assunto é William Burroghs, que, aliás, escreveu sobre o tema, em “The Cut-Up
Method of Brion Gysin”.
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Em O pequeno cozinheiro de almas deste mundo, o texto é
construído coletivamente, com uso recorrente de fragmentos

reutilizados no contexto de sua escrita. Conforme explica
Mário da Silva Brito, a edição foi composta por Oswald e seus amigos entre 30 de maio e 12 de setembro de 1919, a

partir de observações esparsas, recados, bilhetes, cartas,
caricaturas e recortes, o que o torna, “precursor de várias
obras que, graficamente, tentam inovar as formas de
comunicação”.

Mário da Silva Brito. “O perfeito cozinheiro das
almas deste mundo”, in: Oswald de Andrade. O

perfeito cozinheiro das almas deste mundo.
São Paulo: Globo, 1992.



Nos anos 60, Augusto de Campos faz uma das experiências mais radicais de
apropriação na literatura, com os Pop-cretos. O trabalho, que está próximo das

experiências tropicalistas desenvolvidas mais ou menos na mesma ocasião, mostra
como houve a confluência entre as diversas tendências experimentais da época.
Essa confluência não autoriza uma separação tão rígida quanto a cisão posterior

entre concretos e neoconcretos faz acreditar. Em entrevista a Eduardo Kac,
Reynaldo Jardim corrobora essa análise, quando afirma que vê o rompimento

entre os grupos concreto e neoconcreto “como algo totalmente adolescente e
infantil”. Jardim acredita que “não havia necessidade de ruptura. Poderia ter havido

uma tendência concreta e outra neoconcreta, e as pessoas
continuarem a trabalhar juntas no desenvolvimento da

poesia”. O escritor carioca explica que um “rompimento como
esse se dá por motivos individuais, ou seja, as pessoas se

julgam mais importantes que o próprio movimento. Se todos
tivessem considerado o movimento mais importante, poderia

ter havido um enriquecimento muito grande”.  De fato, os
pop-cretos de Augusto de Campos, e mesmo as confluências

entre poesia concreta e tropicalismo, descritas por Lúcia
Santaella em livro homônimo, mostram como os cruzamentos

entre os pressupostos experimentais da poesia concreta e
outras vertentes da época são enriquecedores, o que fica

mais claro em trabalhos da geração posterior.

Um poema emblemático desse
cruzamento entre a dicção da poesia
que explora ritmos e melodias como os
da música popular e o programa
construtivo rígido da poesia concreta é
“esta seta”, de Mônica Costa. O poema
idealiza um tipo inocente de amor, seja
pela referência textual ao tempo dos
avós, seja pelo recurso ao desenho de
traço infantil. Esse dizer sobre um
amor de outra época supostamente
menos turbulenta acontece pela
mistura dos registro textual e visual,
índice da mistura da infância lembrada
com o momento adulto de sua escrita.
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Mais recentemente, o desenvolvimento tecnológico modifica a forma com que
esse tipo de prática acontece na literatura. É o caso de poemas como Soneto, de
Paulo Miranda, Um metro e meio de poesia, de Gastão Debreix, Punk Poem, de

Edgard Braga, Em Progresso, de Tadeu Jungle, e Clichetes, de Philadelpho
Menezes, entre outros. Neles, também ocorre a re-significação de objetos

cotidianos (a fita métrica, o alfinete, a bandeira do Brasil, o desenho do artista e a
caixa de Chicletes).  Parte do universo que foi analisado em trabalhos como Poesia

Visual: a poesia brasileira na era pós-verso, de Omar Khouri, Rente ao
irredutível. Escrevendo poesia no ambiente das novas mídias, de Júlio

Mendonça, e Poética e Visualidade, de Philadelpho Menezes, pode ser observada
de outro ponto de vista: o das formas semelhantes à apropriação que a literatura

contemporânea inventa, o que permite questionar qual seria sua proximidade com
o universo do sampler.

Como poesia é feita em livro e livro se multiplica, o que era
objeto único tirado do contexto vira página reproduzida,
mesmo que artesanalmente. Além disso, outra diferença
entre a apropriação literária e a apropriação nas artes
visuais é que a primeira pode se restringir ao plano textual.
Ainda que isso aproxime a prática das diversas formas de
intertextualidade, é preciso deixar claro que só há
apropriação quando existe um reaproveitamento físico dos
materiais que compõem o texto de partida. Apropriação é
física e intertexto é lógico. A diferença é que o componente
icônico é mais presente na apropriação. As qualidades do
texto apropriado são incorporadas pelo texto destino. Um
bom exemplo é o poema Cummings: Não-tradução, de
Paulo Miranda, em que o texto do poeta americano é
transposto para as páginas da revista Artéria 2 por métodos
gráficos.

Júlio Mendonça. Rente ao irredutível. Escrevendo
poesia no ambiente das novas mídia. PUC-SP:
Doutorado em Comunicação e Semiótica, 2002.

Omar Khouri. Poesia Visual Brasileira.
Uma Poesia na Era Pós-verso. PUC-SP: Doutorado

em Comunicação e Semiótica, 1996.
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Outro aspecto dessa proximidade entre a literatura experimental e a cultura remix
não é ligada ao funcionamento da linguagem. Trata-se do flerte com a cultura pop,
de que Arnaldo Antunes, Cid Campos, Lenora de Barros, Tadeu Jungle e Walter
Silveira são bons exemplos. Não se trata, no entanto, de um eco da proximidade
entre cultura erudita e popular, de que Mario de Andrade é um bom exemplo.
A cultura urbana é multifacetada. Seu impacto na produção poética reverbera
tanto na ligação de Oswald de Andrade com o cinema e na aproximação entre
poesia concreta e tropicália. Com a emergência da cultura das mídias, vários bons
exemplos de produção poética acontecem fora do campo institucionalizado da
literatura. Arnaldo Antunes é tão respeitado como compositor de canções quanto
como poeta. Cid Campos lançou recentemente um CD que transita entre a poesia
e a canção, rompendo com a fronteira entre ambos. Lenora de Barros está mais
próxima das artes visuais que do circuito do livro, e também rompe com a fronteira
entre os universos do visual e do verbal. Tadeu Jungle e Walter Silveira, mais
próximos do vídeo e da televisão, mídias em que a não separação entre linguagens
é pressuposta de partida. Essa geração de criadores assume o desafio de ocupar espaços diversificados de

produção cultural, ampliando o leque de atuação e consolidando o entendimento de
que não há fronteiras entre as diversas formas de comunicação. Talvez o projeto
síntese, nesse contexto, seja o poemixbr. O nome do grupo, formado por João
Bandeira, Lenora de Barros, Walter Silveira e Grima Grilmaldi, remete à idéia de mistura
e de mixagem. Ao combinar performance, vídeo, poesia e música, o poemixbr
materializa em espaço e luz a idéia de um escrita não verbal, em que predominam
formas sinestésicas, nas quais corpo e voz desempenham papel importante.
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Em Clichetes e Pensando a arte I, Philadelpho Menezes lida
de maneira diferente com a proximidade com o universo pop,
na medida em que explora a tensão crítica entre as formas de
consumo. Isso aparece na forma da crítica à suposta oposição
entre o universo criativo sofisticado e o universo do consumo
trivial. No caso de Clichetes, a caixa de goma de mascar vira
espaço de surpresa, de fala contrária ao uso das idéias com
sabor mental de clichê. Em Pensando a arte I, essa tensão
torna-se mais complexa, na medida em que o próprio
universo da arte é associado a um ringue em que, todavia, ao
invés de um lutador de boxe há uma mulher nua. A estratégia
compositiva por trás desse trabalhos, a montagem intersigno,
corresponde a um plano lógico de trânsito entre linguagens,
em que o gesto físico da apropriação está associado ao
empréstimo do contexto cultural do que foi apropriado.
Muitas vezes, o sentido acontece no conflito entre título e
imagem, seja quando o sentido desvia do esperado como
num chiste, como é o caso de Clichetes, seja quando o título
permite uma leitura completamente diferente da imagem.



Em Poesia para todos. Uma leitura semiótica da relação entre a antropofagia
e manifestações da poesia brasileira contemporânea, Glaucia Vieira Machado
estabelece relações entre Oswald de Andrade, Paulo Leminski e Philadelpho
Menezes. Ao fazê-lo, resgata um pouco desses elos perdidos, em grande parte pelo
fato de que os poetas modernos exercem também uma função crítica intensa, em
exercícios de análise que muitas vezes assumem o tom do manifesto. A
aproximação com a antropofagia permite entender a proximidade entre o tom
coloquial e a postura experimental, que é marca dos grandes autores
contemporâneos, e de que um poema como “Chegar em Casa”, de Mônica Costa, é
um bom exemplo. No entanto, o vínculo tanto da antropofagia quanto das poesias
concreta e visual com a atitude vanguardista, as torna distantes do universo difuso
da cultura digital, em que não há mais grandes tendências ou movimentos
explícitos e sim um constante ligar-se e desligar-se.

Em palestra sobre Augusto de Campos, Júlio Plaza e
Giselle Beiguelman, no Incubation3, Lúcia Santaella
explica como “o artista retoma a linguagem no ponto

nevrálgico em que outros a haviam deixado”. O exercício
de crítica obriga retomar esse fluxos na forma diluída em

que ocorreram, o que permite traçar outros percursos
analíticos. Nesse sentido, vale observar como Oswald

antecipa, em registro modernista, o que as poéticas
nômades contemporâneas desenvolvem em registro digital.
Trânsitos, do navio à vapor ao telefone celular; e vice-versa.

De qualquer forma, esse eixo de continuidade permite relativizar a tese de que a
história do pensamento nacional é continuamente interrompida pela afluência
estrangeira, ainda que, conforme já foi observado no presente trabalho, seja
importante fazer um esforço para deixar explícitos esses elos, tendo em vista a
instabilidade institucional que cerca a vida intelectual no país. Nesse sentido,
especialmente no caso da poesia experimental, é importante o esforço de
documentação e crítica, na medida em que o uso de formatos pouco
convencionais dificulta a circulação de obras importantes.

Um resumo da palestra de Lúcia Santaella no Incubation3, “From concrete
to digital poetry: analysis of examples”, está em http://trace.ntu.ac.uk/
incubation/abstract.cfm?presenter=72
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Entender o código digital como uma forma de escr
certas convenções que permitem ao par ‘0’ e ‘1’, em 
combinações, gerar igualmente infinitas e complex
Para isso, no entanto, é necessário evocar a diferenç
linguagem surge num espaço entre, intervalo entre
como as 23 letras do alfabeto não fariam supor a d
na história da escrita, o par ‘0’ e ‘1’ não faz supor a d
linguagem possíveis na cultura digital. A linguagem
código binário; ela surge nos vãos de seu fluxo, mov
e ‘entre’. Assim como há um vão de branco entre ca
tornou explícito, há algo entre cada número que ro
computador, e explorar esses interstícios permite e
da cultura digital.

A barra de progresso do Final Cut se preenche lentamente. A mesma rotina
madrugada afora, mas desta vez é possível ler a frase que se repete com insistência
de outra maneira, como que para reforçar a máxima psicanalítica de que falar
novamente sobre o mesmo assunto não é falar exatamente sobre o mesmo assunto.
‘Writing video’, escrevendo vídeo, diz o aviso de comando na tela. Mensagens de
computador têm a reputação de serem incompreensíveis, graças a pérolas bastante
conhecidas de seus usuários, acostumados com a rotina de programas e
equipamentos que fazem questão de não funcionar, bem naquele momento crucial:
artigo para enviar antes que o correio feche, tese engasgada entre folhas e folhas que
embrulham a impressora recém tirada da embalagem, aplicativo que não roda
quando exportado para um formato diferente do planejado. Mas, apesar da
aparente contradição, a mensagem ‘writing video’, escrevendo vídeo, é uma das
poucas mensagens que acerta, num universo impregnado de mensagens de erro.

Em Digital Poetics, Loss Pequeño Glazier explica como o computador mudou a idéia de escrita,
cumprindo mais uma etapa de uma trajetória que passa pela invenção do livro e da imprensa mecânica.
Para Glazier, “essa mudança está se tornando moeda corrente. Mesmo em Designing with JavaScript,
um manual de como-fazer-textos-para-web básico, o desvio para a e-scrita está expresso claramente. O
autor, David Siegel, aponta que ‘documentos estão se tornando aplicativos’ (vii), frase que resume
desprevinidamente a natureza da e-scrita”. Segundo Glazier, após citar mais alguns manuais que
descrevem a escrita digital de maneira semelhante ao de Siegel, a diferença do “e-texto” é que ele “não é
fixo; não é apenas um arranjo de símbolos estáticos numa página fixa; ele faz algo. Ele pode interagir
com o leitor. Ele pode mudar em tempo real ou conforme o programado”.

escrita >>>
e-scrita >>>
ex-crita >>>

Loss Pequeño Glazier. Digital Poetics. The
making of E-Poetries. Tuscaloosa: The

University of Alabama Press, 2002. p. 28.





escrita >>>
e-scrita >>>
ex-crita >>>

e-scrita, escrita eletrônica, apesar do texto de Loss Pequeño Glazier ser
dedicado às poéticas digitais: o termo e-scrita atribui uma qualidade
ao substantivo escrita; não muda sua essência, apenas indica que a escrita em
computador tem atributos que não tinha até então. Não indica com precisão
que a escrita no computador é digital, e não eletrônica.

ex-scrita, escrita que não é mais, apesar de marcada pelo que foi;
o termo ex-crita indica, como será desenvolvido a seguir, uma tensão entre
a possibilidade de escrever de outra forma com que as mídias digitais
acenam e o apego aos formatos estabelecidos culturalmente aceitos.

Wilson Martins. A palvra escrita. História do livro, da imprensa
e da biblioteca. 2 ed. São Paulo: Ática, 1996.

na história da escrita, o par ‘0’ e ‘1’ não faz supor a diversidade de fenômenos de
linguagem possíveis na cultura digital. A linguagem digital não se resume ao
código binário; ela surge nos vãos de seu fluxo, movimento triádico e instável: ‘0’, ‘1’
e ‘entre’. Assim como há um vão de branco entre cada palavra, como Mallarmé
tornou explícito, há algo entre cada número que roda pela memória do
computador, e explorar esses interstícios permite expandir os horizontes criativos
da cultura digital.
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escrita >>>
-scrita >>>
x-crita >>>

e-scrita, escrita eletrônica, apesar do texto de Loss Pequeño Glazier em que
aparece ser dedicado às poéticas digitais: o termo e-scrita atribui uma
qualidade ao substantivo escrita; não muda sua essência, apenas indica que a
escrita em computador tem atributos que não tinha até então

ex-scrita, escrita que não é mais, apesar de marcada pelo que foi;
o termo ex-crita indica, como será desenvolvido a seguir, uma tensão entre
a possibilidade de escrever de outra forma com que as mídias digitais
acenam e o apego aos formatos estabelecidos culturamente aceitos.

Entender o código digital como uma forma de escrita é assumir que ele resulta de
certas convenções que permitem ao par ‘0’ e ‘1’, em suas infinitas e complexas
combinações, gerar igualmente infinitas e complexas combinações de linguagem.
Para isso, no entanto, é necessário evocar a diferença entre código e linguagem. A
linguagem surge num espaço entre, intervalo entre os elementos do código. Assim
como as 23 letras do alfabeto não fariam supor a diversidade de textos existentes
na história da escrita, o par ‘0’ e ‘1’ não faz supor a diversidade de fenômenos de
linguagem possíveis na cultura digital. A linguagem digital não se resume ao
código binário; ela surge nos vãos de seu fluxo, movimento triádico e instável: ‘0’, ‘1’
e ‘entre’. Assim como há um vão de branco entre cada palavra, como Mallarmé
tornou explícito, há algo entre cada número que roda pela memória do
computador, e explorar esses interstícios permite expandir os horizontes criativos
da cultura digital.

O elo das poéticas digitais com seu passado é um dos grandes temas em debate
na crítica de cultura digital, sempre oscilando entre o risco de olhar o futuro pelo

espelho retrovisor e o desejo de fantasiar as memórias de um futuro que nunca
chega. Essa tensão é o ponto de partida para a bela homenagem que Jim

Andrews faz a seu conterrâneo canadense em On Lionel Kearns. O projeto
começa com um poema de Kearns em que um grande ‘0’, construído

graficamente por uma seqüência de números ‘1’s, circula um número ‘1’
construído graficamente por uma seqüência de ‘0’s. A imagem descreve

sinteticamente a essência do código binário, na medida em que mostra como os
números e os intervalos entre eles d/escrevem algo diferente do que o dígito

numera.
Apesar da base da linguagem digital ser o código binário, é raro o acesso direto
a ele. Conforme explicação na Wikipedia, os arquivos de computador dividem-
se em duas grande categorias: binário e texto. No entanto, essa distinção é
metafórica, na medida em que serve apenas para organizar mentalmente o
acesso humano ao conjunto de dados digitais. Na mesma Wikipedia, fica claro
que “para os circuitos que lêem a informação gravada em disco, essa distinção
não existe. O software que controla esses circuitos, da mesma forma, não faz tal
distinção”. Por isso, o poema de Lionel Kearns é um bom ponto de partida para
discutir como a concepção do código binário como um acúmulo de dados na
forma de bits, bytes, agrupamentos hexadecimais, e assim por diante, limita o
entendimento mais amplo da linguagem digital, enquanto resgatar a
compreensão matemática do zero como o vazio necessário, que permite
multiplicar a seqüência numérica até o infinito, amplia essa percepção.

O d Li l K i i f i di bi i di

http://vispo.com/kearns/index.htm

Winfried Nöth.
Handbook of Semiotics.
Bloomington and
Indianapolis: Indiana
University Press, 1995.

Jacques Derrida.
Gramatologia. 2 ed. São
Paulo: Perspectiva, 1999.
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eles d/escrevem algo diferente do que o dígito numera.

Apesar da base da linguagem digital ser o código binário, é raro o acesso direto
a ele. Conforme explicação na Wikipedia, os arquivos de computador dividem-
se em duas grande categorias: binário e texto. No entanto, essa distinção é
metafórica, na medida em que serve apenas para organizar mentalmente o
acesso humano ao conjunto de dados digitais. Na mesma Wikipedia, fica claro
que “para os circuitos que lêem a informação gravada em disco, essa distinção
não existe. O software que controla esses circuitos, da mesma forma, não faz tal
distinção”. Por isso, o poema de Lionel Kearns ilustra como a concepção do
código binário como um acúmulo de dados na forma de bits, bytes,
agrupamentos hexadecimais, e assim por diante, limita o entendimento mais
amplo da linguagem digital. Como alternativa, resgatar a compreensão
matemática do zero como o vazio necessário, que permite multiplicar a
seqüência numérica até o infinito, amplia essa percepção.

O poema de Lionel Kearns permite inferir que o código binário não é discreto,
conforme pressuposto que seria coerente com as lógicas aristotélica e cartesiana
ainda bastante presentes no pensamento ocidental. Em “O que significa
estrutura aristotélica da linguagem?”, Hayakawa explica como a posição de
Korzybski quanto à questão do relacionamento entre estrutura da linguagem e
pensamento permite discutir como “a estrutura tradicional da linguagem,
envolvendo o assim chamado ‘é de identidade’, tende a obscurecer a diferença
entre as palavras e as coisas”. Essa forma de pensar implica em procedimento
que ‘divide o indivisível em ‘entidades’ distintas (discretas)”.

Um bom exercício é entender a linguagem digital da forma que Mallarmé
entendeu a página impressa: um “todo sem mais novidade, senão um
espaçamento de leitura”. Nesse vão, está o fluxo em que “zero” e “um” estão em
permuta randômica.

http://www.wikipedia.org/

S. I. Hayakawa. “O que significa estrutura Aristotélica
da linguagem?”, in: Campos, Haroldo de (org).
Ideograma. Lógica, poesia, linguagem. 3 ed. São
Paulo: Edusp, 1994. p. 229-30.

Stéphane Mallarmé. “Um lance de dados jamais
abolirá o acaso”, in: Augusto de Campos; Décio

Pignatari e Haroldo de Campos (org). Mallarmé. 3
ed. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 151.
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No entanto, esse conceito de escrita como réplica ou
materialização precisa ser observado à luz tanto do efeito de
indiferenciação entre os registros sonoro, visual e verbal que o
código binário permite quanto da natureza fluída e
compartilhada da linguagem digital descritos acima. Daí a
necessidade de testar os limites dessa definição, para rever ou
expandir sua capacidade analítica, quando aplicada à crítica
de trabalhos desenvolvidos em mídias digitais. Um exemplo
do tipo de problemas que surgem nesse contexto é discutido
em O livro depois do livro. Nele, Giselle Beiguelman trata
dos cruzamentos entre escrita, leitura e Internet, justamente
para mostrar como as relações entre impresso e digital são
muito mais complexas que as metáforas indicativas de uma
suposta similaridade entre um e outro fariam supor.

O código binário produz antes fluxos que permitem exercícios de pensamento
compartilhado que espaços em que o pensamento se materializa. Tendo em vista

essa instabilidade fluida da linguagem digital, é possível argumentar que, como
conseqüência, também a escrita digital é mais fluida e instável que as formas de
‘grafia’ que a antecederam — a pictografia, a caligrafia, a impressão mecânica e a

fotografia, entre outras. A mensagem do Final Cut e o texto de Loss Pequeño Glazier
revelam duas entre tantas definições conhecidas de escrita, e indicam como o tema

pode ser complexo. No presente artigo, o ponto de partida para definir escrita será o
trecho de Matrizes da Linguagem e Pensamento, em que Lúcia Santaella recupera

a abordagem peirceana do processo de escrever ou pronunciar uma palavra como
‘réplica ou materialização da palavra que é pronunciada ou escrita’.

Loss Pequeño Glazier. In: Digital Poetics. The
making of e-poetries. Tucaloosa and London: The
University of Alabama Press, 2002. p. 28.

Lúcia Santaella. Matrizes da Linguagem
e do Pensamento. Sonora, Visual, Verbal.

São Paulo: Iluminuras, 2000.  p. 62.

Giselle Beiguelman. O livro depois do livro.
São Paulo: Peirópolis, 2003.

77



“Os filmes narrativos foram originalmente chamados de photoplays e
inicialmente concebidos como uma forma de arte meramente aditiva
(fotografia mais teatro) criada quando se apontava uma câmera
estática para uma cena representada teatralmente. Os photoplays
foram substituídos por filmes quando os cineastas aprenderam, por
exemplo, a criar suspense intercalando duas cenas filmadas
separadamente (a criança queimando no prédio e o bombeiro vindo
salvá-la) /.../ Cem anos após a chegada da câmera cinematográfica,
temos a chegada do computador moderno, capaz de se conectar à
internet global, de processar texto, imagem, som e imagem em
movimento /.../ Seremos capazes de imaginar o futuro da narrativa
eletrônica com mais facilidade que os contemporâneos de Gutenberg
poderiam imaginar Guerra e Paz ou que os parisienses de 1895
poderiam imaginar High Noon?

Uma das lições que podemos aprender com a história do cinema é
que formulações aditivas como “photoplay” ou o baluarte
contemporâneo “multimídia” são um sinal de que o meio está em um
estágio inicial de desenvolvimento e ainda depende de formatos
derivados de tecnologias anteriores ao invés de explorar seu próprio
poder expressivo”.

(Janet Murray, Hamlet on the Hollodeck)

No mesmo contexto, a investigação aqui relatada concentra-se em aspectos do
funcionamento da linguagem digital que permitem descrevê-la como um
processo semiótico predominantemente verbal, em que a recursividade em
direção ao icônico se dá em sentido contrário ao da história das linguagens
analógicas. A última foi, entre outras coisas, uma história de uma convergência de
mídias que permitiu arranjos semióticos cada vez mais complexos. Com o
computador, o uso misturado de mídias torna-se trivial, o que obriga investigar
problemas que vão além daqueles implicados por termos cunhados sob a ótica da
convergência, como ‘hipertexto’, ‘multimídia’ e ‘hipermídia’. Esse universo conceitual
torna-se inoperante diante da fluidez e da natureza distribuída das mídias digitais.
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A idéia de que “0” e “1” contêm o infinito aparece tanto na  ciência contemporânea —
nas teorias do caos e da complexidade—, quanto na filosofia oriental. No projeto que
Jim Andrews dedica ao pensamento de Kearns, esse último vínculo é explícito. Em
resposta a e-mail enviado por Nan Yake lhe consultando sobre seu trabalho, Kearns
afirma que esse entrelaçamento — em que ‘0’ e ‘1’ são vistos de maneira holística —
pode ser entendido pelo viés da filosofia oriental, que substitui o é de identidade por
um está que é mudança intermitente. No mesmo texto, Kearns lembra como a Física
moderna confirma idéias do budismo e do hinduísmo, quando descreve os sólidos
como moléculas em movimento veloz em torno de espaços quase vazios.

Essa proximidade com o pensamento oriental é comum entre artistas do período
de Kearns, dentre os quais pode-se destacar John Cage, Merce Cunningham e Júlio
Plaza, entre outros. Também a ciência, dos anos 60 em diante, se aproxima desse
pensamento fundado em pressupostos que lhe são aparentemente estranhos. De
fato, como mostra Guida Pessis-Pasternak, a ciência contemporânea lida com um
universo de extrema complexidade, o que a torna melhor aparelhada para lidar
com o caótico e o imprevisível.

Guida Pessis-Pasternak. Do caos à inteligência
artificial. São Paulo: Unesp,1995.

Cf. Aguinaldo José Gonçalves. Laokoon Revisitado.
São Paulo: Edusp, 1994. p. 11.
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Essa abordagem menos rígida do código binário coincide com a descrição do
universo microssintático, desenvolvida por Solomon Marcus, quando aproxima
possíveis estruturas semióticas além da discretude dos modelos com que a física
moderna representa a tensão entre forças minúsculas não descritas no modelo
newtoniano. Segundo Marcus, ainda que a predisposição psicológica mais comum
seja por considerar “a sintática em sua relação com estruturas seqüenciais”, é
possível afirmar a existência de estruturas sintáticas além da discretude.

Solomon Marcus. “Research in syntatics after
Morris”, in: Deledalle, Gérard. Signs of

Humanity. L´homme et ses signes.  Volume III.
Proceedings of the IVth International Congress

of the International Association of Semiotic
Studies. Berlin: Mouton de Gruyter,1992.

Ainda que o código digital seja o melhor exemplo dessa microssintática, é
importante lembrar como a linguagem gráfica e as linguagens eletrônicas partem
de princípios similares, ainda que nenhuma delas possibilite a permutabilidade
que diferencia o processo de codificação digital. Grafismo e contra-grafismo, que
definem as áreas de uma página em que haverá tinta ou que ficará reservado o
papel, é uma oposição binária. Na linguagem gráfica, portanto, o código também é
binário, ainda que ele não seja maleável como no caso do código binário digital
Tanto o signo impresso como o digital, quando reduzidos a suas unidades
mínimas, resultam em uma oposição binária. O primeiro produz sentido a partir do
par grafismo (positivo)/contra-grafismo (negativo); o segundo, a partir das
bastante comentadas seqüências de 1 (positivo) e 0 (negativo). Em nenhum dos
casos, entretanto, é possível deixar de levar em conta como os usos criativos das
linguagens desafiam as formas que a codificação sugere.

Em “Research in syntatics after Morris”, Solomon Marcus
enumera alguns exemplos de relacionamento entre

partículas, como exemplo de formas que poderiam servir
de base para o desenvolvimento de análises microssintáticas

de fenômenos de linguagem:

“Na física moderna, uma linha de pensamento se relaciona
com a hipótese da bootstrap, segundo a qual nenhum tijolo

fundamental do universo existe. A teoria contemporânea
das supercordas também caminha em direção a uma

representação pontilhista da estrutura íntima do universo;
cordas vibratórias são propostas como uma hipótese

plausível para a singularidade das forças físicas. A
mereologia de Lesniewski desenvolve uma lógica da

relação parte-todo, contra a lógica usual baseada na relação
elemento-série”.

80





Roger Chartier.  A ordem dos livros.
Lisboa: Vega, 1997. p. 6.

George Landow.  Hypertext 2.0. The convergence
of contemporary critical thinking and technology.

Baltimore: John Hopkins University Press, 1997

Como lembra Roger Chartier, a existência do objeto livro
“caracteriza-se por um movimento contraditório. Por um lado, cada
leitor é confrontado com todo um conjunto de obrigações e de
instruções. O autor, o editor-livreiro, o comentador, o crítico pretendem
controlar de perto a produção do sentido e fazer com que o texto que
escreveram, publicaram, glosaram ou autorizaram seja entendido sem
desvios em relação ao seu desejo prescritível. Por outro lado, a leitura é,
por definição, rebelde e vagabunda. As manhas que utilizam os leitores
para arranjar os livros proibidos, ler por entre as linhas, subverter as
lições impostas, são infinitas. O livro procura sempre instaurar uma
ordem, quer seja a ordem da sua decifração, a ordem segundo a qual
deve ser entendido, ou a ordem determinada pela autoridade que o
encomendou ou que o autorizou. No entanto, essa ordem com
múltiplas figuras não detém o poder absoluto para anular a liberdade
dos leitores. Até mesmo limitada pelas competências e pelas
convenções, essa liberdade sabe como desviar e reformular os
significados que deviam diminuí-la. Esta dialética entre a imposição e a
apropriação, entre as obrigações transgredidas e as liberdades
reprimidas, não é a mesma em todo o lado, sempre e para todos” .

Por mais instigante que modelos ou analogias como as
descritas sejam, há que se cuidar para não transformá-los em

camisas-de-força que impedem uma compreensão mais
ampla das mídias digitais. Não há dúvida de que o CD-ROM e

a Internet incorporam uma série de processos sígnicos mais
antigos. Mas eles também criam novos processos, que

merecem atenção especial. Caso contrário, há o risco de se
ignorar as características distintivas dessa mídias. Um olhar
para a história do livro pode ser interessante, como auxílio

metodológico Como lembra George Landow, pela primeira
vez em séculos, é possível ver o livro como uma inovação

tecnológica e não como algo intrínseca e intevitavelmente
humano. Por isso, ele acredita que não seja coincidência que

nesse período da história humana em que surgem
tecnologias equivalente, seja possível desligar a idéia de livro

do formato códice.
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No entanto, o que a escrita digital vai permitir é que esse processo fluido, descrito
por Roger Chartier no âmbito da leitura, seja possível também no momento da
escrita, nos agenciamentos coletivos a partir de banco-de-dados que a Internet
permite. A grande mudança que as tecnologias digitais permitem é justamente
essa possibilidade de tornar perceptível as relações entre um pensamento e outro.
Essas relações podem, em certos exemplos, ser manipuladas, pois estão
construídas em um espaço maleável, tornando o que se descreveu como
processos de intertextualidade e semiose parte de um exercício muito mais
complexo, na medida em que incorpora as reações do antigo leitor a
acontecimentos possíveis na tela. Na Web atual, isso ainda não é o mais comum,
nesse momento em que navegar pela Internet ainda é uma experiência de
reticularidade. No entanto, alguns trabalhos que exploram mecanismos de
descrição e organização de bancos-de-dados em formatos diferentes dos mais
tradicionais apontam nessa direção, a de um processo de escrita que incorpora a
maleabilidade da leitura.

Segundo Jean-Louis Boissier, no intervalo entre as páginas de um livro surgem os
estados intermediários em que desaparecem as ilusões de controle absoluto do
sentido. Quando transportados para o computador, lembra o autor francês, esses
intervalos são registrados pela máquina como erro. O erro e a defasagem são
formas de ler nas transversais dos textos. Um dos pontos que será retomado na
conclusão do presente trabalho é justamente como esse intervalo, associado ao
movimento da leitura por ser este seu lugar possível na cultura impressa, surge
também no lugar da escrita, graças aos recursos de autoria compartilhada
possíveis em rede.

Boissier, Jean-Louis. “Two ways
of bookmaking”, in: artintact 1.

Karlsruhe: ZKM, 1994.
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Perceber que o intervalo entre unidades não é exclusivo da
linguagem digital permite chegar à idéia de uma semiótica do

trânsito, já anunciada em Tradução Intersemiótica, de Júlio
Plaza. Em seus trabalhos, Plaza exercita essa migração entre

suportes, de que as diversas versões de citycidadecité, de
Augusto de Campos, servem como exemplo. Por meio dessas

várias versões, o poema explora as equivalências possíveis
entre soluções semióticas que procuram responder, ao mesmo

problema, de formas diferentes, conforme o contexto.

Júlio Plaza. Tradução Intersemiótica. 2 ed.
São Paulo: Perspectiva, 2003.



Um exemplo extremo é TextArch reading Hamlet.  O texto de Shakespeare surge na tela
embaralhado, com as palavras sobrepostas formando um cluster visual ilegível em sua forma
estática. Um algoritmo ilumina o texto palavra por palavra, e  indica visualmente uma
trajetória de leitura aleatória, que reconstrói a cada percurso a tragédia em que o príncipe
da Dinarmaca se indaga sobre o sentido de continuar vivo, numa das mais famosas formulações
sobre o tema, “ser ou não ser — eis a questão”.
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essa possibilidade de tornar perceptível as relações entre um pensamento e outro.
Essas relações podem, em certos exemplos, ser manipuladas, pois estão
construídas em um espaço maleável, tornando o que se descreveu como
processos de intertextualidade e semiose parte de um exercício muito mais
complexo, na medida em que incorpora as reações do antigo leitor a
acontecimentos possíveis na tela. Na Web atual, isso ainda não é o mais comum,
nesse momento em que navegar pela internet ainda é uma experiência de
reticularidade. No entanto, alguns trabalhos que exploram mecanismos de
descrição e organização de bancos-de-dados em formatos diferentes dos mais
tradicionais apontam nessa direção de um processo de escrita que incorpora a
maleabilidade da leitura.

Segundo Jean-Louis Boissier, no intervalo entre as páginas de um livro surgem os
estados intermediários em que desaparecem as ilusões de controle absoluto do
sentido. Quando transportados para o computador, lembra o autor francês, esses
intervalos são registrados pela máquina como erro. O erro e a defasagem são
formas de ler nas transversais dos textos. Um dos pontos que será retomando na
conclusão do presente trabalho é justamente como esse intervalo, associado ao
movimento da leitura por ser este seu lugar possível na cultura impressa, surge
também no lugar da escrita, graças aos recursos de autoria compartilhada
possíveis em rede.

... há um espaço entre zero e um, da
mesma forma que há um espaço
entre uma palavra e outra e um

espaço entre uma página e outra

http://www.desvirtual.com/nocache/index.htm

http://www.desvirtual.com/escape/index.htm

http://www.textarc.org/Hamlet2.html

Esse tipo de intervalo de leitura entendido como erro aparece em O livro depois
do livro, de Giselle Beiguelman, ainda que a velocidade de processamento dos
computadores não permita mais perceber essa lapso entre as páginas. De
qualquer forma, o erro também é tema de outro trabalho para web de Giselle
Beiguelman, <content=no cache>, assim como do projeto cross media Esc is for
Escape. Em ambos os projetos a artista pesquisa o universo das mensagens de
erro, fazendo uma antropologia desse erro rotineiro a que os usuários de
computador estão submetidos. O erro, elemento perturbador, permite enxergar os
limites da linguagem. Não é por acaso que tantos criadores que desafiam os limites
a eles impostos incorporam o erro e o acaso a seus trabalhos.



alguns ex-critores >>>

Resumidamente, seria possível definir a escrita digital como o
resultado da codificação binária. No entanto, a adequação do

termo escrita deve ser avaliada, já que uma série de processos
que ela permite estão próximos de outras linguagens, como o

cinema e o vídeo, por exemplo. O termo escrita pode ser
sustentado apenas se entendido de maneira ampla, como

processo que concede aos pensamentos abstratos uma
dimensão perceptível. Nesses termos, é possível dizer que a

escrita digital tem duas características principais: (1) ela
mistura registros culturalmente percebidos como sonoros,

visuais e verbais, apesar de ser, de fato, nada mais que
movimento do código binário fazendo interface em tais e

quais arranjos; (2) ela permite agenciamentos coletivos,
fazendo com que as trocas, culturalmente entendidas como

dialógicas ou restritas ao plano da leitura, participem do
espaço da escrita, desde que as interfaces desenvolvidas

sejam programadas para tanto. Tendo em vista a possiblidade
de entender os processos de codificação digital em que há

predomínio do verbal como pertencentes ao domínio da
escrita, mas observando o risco de restringir pela

terminologia as rupturas que a linguagem digital permite em
relação às culturas impressa e eletrônica que a precedem, de

agora em diante será proposta a grafia ex-Crita, como
indicativo da tensão entre tempos em que os exemplos

analisados a seguir se instalam.

Existem três características principais da escrita digital:
dispersão, sinestesia e espacialidade. A dispersão é mais
comum nos exemplos de escrita distribuída da internet. A
sinestesia e a espacialidade são mais comuns em trabalhos
criados para CD-ROM e DVD ou em cruzamentos entre
literatura e artes visuais, como em instalações e esculturas que
incorporam fragmentos de texto ou estão de alguma forma
ligadas ao fazer literário. Apesar das diferenças entre as três,
elas estão mais próximas entre si do que relacionadas com a
cultura impressa. Além disso, raramente elas aparecem
isoladamente. Seguem alguns exemplos.



Um dos trabalhos mais antigos da literatura em mídia digital
desenvolvido no Brasil, o CD-ROM Interpoesia (2000), de

Philadelpho Menezes, em parceria com Wilton Azevedo,
explora a sobreposição conceitual entre os elementos

sonoros, visuais e verbais a partir da transposição de
trabalhos de poesia visual para o aplicativo criado em Director,

ou da criação de trabalhos específicos para o projeto.

Interpoesia combina problemas da poesia visual, sonora e
em vídeo, com questões emergentes no debate sobre mídias

digitais. Um bom exemplo é o poema O lance secreto, de
Philadelpho Menezes. Nele, pistas falsas conduzem o leitor
por um labirinto de verdades e mentiras sobre a paixão de

Marcel Duchamp pelo xadrez. Esse trabalho é o mais
representativo do CD-ROM, na medida em que une a

habilidade para experimentar diversos registros de
linguagem, que Menezes desenvolve em seu percurso por

poesia visual, sonora e videopoesia, com preocupações
vigentes no momento do desenvolvimento do projeto, em

relação a uma escrita com links, reticular e labiríntica.

A proximidade entre estéticas consolidadas, mas com
preocupações que remetem ao universo das mídias digitais, e
soluções desenvolvidas em outro contexto, não é uma
preocupação comum a todos que produzem na área. Uma
série de artistas foi capaz de transportar seus trabalhos para
mídias digitais sem migrar o foco principal da criação, talvez
por perceber que suas preocupações estéticas dialogam com
o CD-ROM e a Internet, mas não dependem destes formatos,
tendo em vista a história de experimentação em outros
suportes ou o percurso inquieto por várias mídias.

Philadelpho Menezes e Wilton Azevedo.
Interpoesia. Poesia Hipermídia Interativa.
São Paulo: PUC-SP, 2000.



Vários livros de artista e poemas visuais exploram as possiblidades de montagem
entre páginas como forma de romper o formato códice. Um exemplo disso é o
poema inseto, de Philadelpho Menezes. Nele, o poeta explode com habilidade os
limites da mídia impressa, ao imprimir cada verso do poema em uma página
diferente do catálogo da I Mostra Internacional de Poesia Visual de São Paulo,
realizada em 1988. Ao fazê-lo, obriga que o leitor passe de uma página a outra para
ler o texto. Manipulado como um flip-book comum na época em que o cinema era
novidade, o catálogo produz além de um texto animado, o zumbido do inseto,
semelhante ao estalar das páginas virando com certa velocidade. No trabalho de
Philadelpho citado acima, a espacialização do texto, de forma que o movimento
das páginas crie um efeito sonoro, faz com que todos os recursos trabalhem a favor
do objetivo comum. Assim, o poeta coloca em prática o recurso sugerido por Décio
Pignatari em Organismo, poema que, segundo Arlindo Machado, “utiliza
remotamente a idéia do flip book para fazer a frase ‘o organismo quer repetir’
aproximar-se do leitor através de saltos sucessivos, como se fosse uma zoom in
cinematográfica, até vazar para fora dos limites da página, deixando ler apenas
‘organism’, ‘orgasm’ e finalmente um grande ‘o’ (sugerindo, entre outras coisas, a
idéia do crescendo que caracteriza o orgasmo)”. Além destes, os livros de artista
Poemóbiles e Caixa Preta, criados por Augusto de Campos e Júlio Plaza, são
exemplos dessa escrita que tende ao tridimensional apesar de continuar restrita ao
livro. Arlindo Machado. “A poesia na tela”, in: A televisão levada a sério.

São Paulo: SENAC, 2000. p. 210.

Philadelpho Menezes. I Mostra Internacional de Poesia Visual
de São Paulo. Centro Cultural São Paulo, 1998.

In: Júlio Plaza. Tradução
Intersemiótica. 2 ed. São
Paulo: Perspectiva, 2003.
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Vários poemas em computação gráfica e holografia, a maioria
criados nos anos 1980, exploram essa ruptura com o

bidimensional. Experiências como Arco-Íris no Ar Curvo, de
Júlio Plaza, Poema-Bomba e SOS, de Augusto de Campos,

Femme, de Décio Pignatari, Parafísica, de Haroldo de
Campos, Dentro, de Arnaldo Antunes, assim como a

holopoesia de Eduardo Kac, são exemplos dessa escrita que
busca romper com o espaço bidimensional. Em “Sintaxe,

leitura e espaço na holopoesia”, Eduardo Kac explica como a
“sintaxe a que estamos habituados na comunicação

interpessoal ou nos meios de comunicação de massa se
ocupa da posição das palavras na frase, das frases no discurso

e sobretudo da ‘correta’ construção gramatical”. Kac afirma que
esse “condicionamento, que por extensão padroniza nossa

forma de pensar, ler e compreender o mundo à nossa volta,
tem como parâmetro a unidimensionalidade da linha ou a

bidimensionalidade da página, um rígido limite, como a
perspectiva monocular na arte pictória, cuja construção

pressupõe o olho humano fixo no espaço e orientado em
uma única direção”. Um dos desdobramentos importantes da

escrita experimental é o dessa
escrita em espaços tridimensionais, que as mídias digitais

permitem levar ao ponto de ruptura com o enquadramento
perpectivista, na medida em que permitem ao usuário

controlar o ângulo de visão.

Eduardo Kac. Luz & Letra. Ensaios de
Comunicação, Literatura e Artes. Rio

de Janeiro: Contracapa, 2004.



A palavra que rompe com o espaço bidimensional da página vai se sofisticando de
acordo com as possibilidades dos recursos tecnológicos disponíveis, conforme as
análises dos trabalhos de Augusto de Campos, Júlio Plaza, Silvia Laurentiz, Jeffrey
Shaw, Lawrence Weiner e Jenny Holzner desenvolvidas acima permitem perceber.
Assim como Laurentiz, André Vallias faz essa passagem no interior da própria obra,
que começa com experiências mais gráficas como X (1990) e parte para trabalhos
em Autocad, como Nous n´avons pás compris Descartes (1991), Hexameron
(1992), I/O: analysis (19xx) e De verso (2003).

Vallias, no entanto, não considera a passagem para o espaço tridimensional como
um dos possíveis diferencias da escrita digital, conforme entrevista publicada no
site Brasil Mídia Digital:

“Em 1988, entro no mundo do então chamado Desktop Publishing. A facilidade e
amplidão dos recursos gráficos terminaram me levando a uma crise de criação.
Não conseguia visualizar nos programas de DTP nada que fosse essencialmente
diferente da criação bidimensional sobre papel e que compensasse a perda dos
recursos matéricos (como a textura, a camada de tinta, etc.). X é uma obra dessa
fase, parte de uma série que concebi para a Exposição Transfutur - Poesia Visual
da União Soviética, Brasil e Países de Língua Alemã, da qual fui um dos
curadores. Durante essa crise, decidi explorar o espaço tridimensional através de
um programa bastante árido e rigoroso de engenharia e arquitetura: o Autocad.
Nous n’avons pas compris Descartes, de 1991, foi a primeira criação nesse novo
ambiente e assumiu para mim a importância de um ‘manifesto’, um gesto
programático do qual cristalizei a noção de poema enquanto ‘diagrama aberto’”.

A opção de Vallias permite distinguir o uso trivial de imagens em três dimensões
de uma preocupação mais abstrata com as implicações do abandono do espaço
bidimensional como lugar em que se fixam as principais formas de linguagem
conhecidas.

http://www.andrevallias.com.br

http://www.brasilmidiadigital.com.br
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Mas o desenvolvimento de tecnologia não é a única solução para os ambientes
imersivos. O uso de palavras em ambientes de realidade virtual pode ser feito com

tecnologias como o VRML e o Quick Time VR. É o caso dos trabalhos que Silvia
Laurentiz vem desenvolvendo no âmbito do projeto Percorrendo Escrituras. Dois

poemas desse trabalho em constante desenvolvimento exploram espaços
tridimensionais navegáveis. Em Econ (1998), Laurentiz recria “O eco e o icon”, do

português E. M. de Melo e Castro. O texto foi escolhido, segundo a autora, por
antecipar o universo das mídias digitais e pelo histórico de experimentação com

diversas mídias que marcaram a trajetória do poeta.

A recriação em VRML atualiza a busca pela palavra que “se descobre no reverso”
das experimentações de Melo e Castro. Na simulação, a mistura de sentidos

sugerida no poema original torna-se perceptível. Ler se transforma numa atividade
tátil, ainda que nesse sentido a precariedade tecnológica faça diferença, na

comparação com o trabalho alemão. De qualquer forma, o que os “ruídos onde o
som electrónico infiltra uma frequência de imagens hiperbólicas suspensas em
nada que se veja”, que o texto na página impressa evoca, ganha no computador

uma representação menos metafórica. O texto na tela preta em que o poema está
suspenso, sons descontínuos ao fundo, um mouse cercado de palavras por todos

os lados explodem com os limites entre as linguagens de forma impossível sem os
recursos técnicos, o que o próprio Melo e Castro também faz, em seus poemas em

vídeo e computação gráfica.

Em Móbile 3, Laurentiz oferece ao usuário a possibilidade de construir sua própria
trama tridimensional. Basta digitar um texto qualquer na caixa à esquerda do

ambiente VR que aparece quando o poema é aberto e, em seguida, clicar no
próprio ambiente para carregar o texto. Os cliques e a navegação não são

contínuos como em Econ, e a mudança imprevisível de velocidade, assim como a
menor autonomia para controle do texto, dificultam o controle do usuário, em

recurso que desafia os pressupostos mais simplistas sobre arte e interatividade.

http://www.pucsp.br/pos/cos/interlab/in4/entrada.htm

http://www.arteria8.net
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Já no poema precário de Agra, a escolha mais simples entre duas possibilidades —
conforme a epígrafe atribuída a Norbert Wiener e Décio Pignatari — começa sem
as marcas culturais presentes nos termos em inglês do trabalho de Kiesling. O
poema repete o jogo abstrato e monocromático, substituindo ‘quit’ e ‘continue’ por
‘0’ e ‘1’. Mas, nesse exemplo, a seqüência perde progressivamente a simetria e
explora invasões do preto no branco e das letras no fundo. Num determinado
momento, as palavras ‘sim’ e ‘não’ se misturam às telas com ‘zeros’ e ‘uns’, indicando
uma concepção que assume a complexidade, o caos e a mistura de códigos
possíveis quando as seqüências binárias povoam as memórias de acesso aleatório
dos micros por que passam. Assim, o poema lida com uma concepção de
informação menos rígida, em que a não simetria parece mais próxima da
experiência de erros e sustos na convivência diária com o computador — máquina
cuja principal especialidade é deixar frustrado quem espera dela a regularidade
presente na forma como Kiesling representa o par binário.

Quit/Continue, de Dieter Kiesling, e 0/1, de Lúcio Agra, são
exemplos de escrita digital offline. Os primeiros trabalhos do

tipo estão ligados à tradição de poesia experimental, em que
problemas em jogo são mais ligados ao fazer poético

propriamente dito que a problemas específicos das mídias
escolhidas. No trabalho de Kiesling, o jogo de fluxo e

interrupção do código binário é representado pela oposição
entre branco e preto, associados ao par quit/continue que

dividem a tela inicial do aplicativo ao meio. O clique em quit
encerra o trabalho. O clique em continue leva a uma nova tela,

sempre subdividida, construindo um mosaico cada vez mais
semelhante ao quadriculado do tabuleiro de xadrez. O

poema se aproxima da concepção informacional clássica, que
tem em Max Bense seu maior expoente. Seja como teórico,

seja como o poeta de Cartesian Concrete (1966), foi Bense
quem melhor aplicou a teoria da informação à análise e à

experimentação estética em seu país de origem, a Alemanha.





O espaço entre páginas é um dos temas de Flora Petrinsularis. O CD-ROM de
Jean-Louis Boissier é um dos primeiros trabalhos a usar seqüências não-lineares de
vídeo em ambiente digital. Baseado no universo de Jean-Jacques Rosseau, Boissier
cria um livro multimídia, que coloca o usuário diante das mesmas situações,
percepções e contradições presentes na escrita do herbarium e das Confissões —
livros a que o filósofo francês se dedica em seus anos de auto-exílio. Segundo seu
criador, “integrado no sistema de reconhecimento automático, o livro revelou uma
característica não levada usualmente em consideração”. A característica inesperada
de que Boissier fala é o ‘entre-páginas’, “estado intermediário em que a página não
está aberta nem fechada”. Esse espaço, que aparece nos intervalos em que o leitor
vira as páginas durante a leitura quebra a ilusão de contigüidade que o códice se
esforça em manter. Na história da literatura, aqui tomada como espaço em que se
escreve para expandir os limites da escrita, essa quebra acontece quase sempre no
domínio do verbal.

Em sua análise do trabalho, Manovich revela preocupações mais próximas do
cinema que da cultura digital: “ao invés do tradicional frame isolado, Boissier usa

duas imagens, posicionadas lado a lado, o que pode ser entendido como o exemplo
mais simples de montagem espacial”. Adiante o autor adverte que “essa

justaposição, por si só, não resulta em montagem; fica sob responsabilidade do
cineasta construir uma lógica que determina quais imagens vão aparecer em

conjunto, quando vão aparecer e que tipo de relacionamento vão estabelecer entre
elas”. Ao fazê-lo, Manovich desconsidera que a mistura de texto e audiovisual,
assim como os recursos de interface de Flora Petrinsularis, colocam o usuário

diante de uma experiência de leitura fragmentária, em que a navegação pelo
aplicativo é mais importante que a montagem entre os elementos que o compõe.

Jean-Lous Boissier. “Two
ways of bookmaking”, in:

artintact 1. Karlsruhe:
ZKM, 1994/1997.
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http://www.desvirtual.com/thebook

http://www.grammatron.com/

Esse mesmo espaço entre páginas aparece, de maneira explícita, em O livro
depois do livro, de Giselle Beiguelman. O site, inóspito e elegante, ora revela
completamente a estrutura de dados, ora a oculta entre scripts que atrapalham a
leitura e recursos que dificultam que se navegue da mesma forma que nos sites
mais tradicionais. Nos dois casos, recusa-se adotar soluções que mimetizem, com
recursos digitais, formatos herdeiros da cultura impressa, o que condiz com a
postura teórica da autora, descrita acima. O livro depois do livro, assim como o
Grammatron, de Mark Amerika, são exemplos de escrita digital online que vai
evoluir para um tipo de escrita cada vez mais distribuído. Nos primeiros exemplos,
a participação do usuário acontece por meio de cliques que o levam por texto
líquidos, disformes se comparados aos textos modelados pelo códice. Um segundo
momento vai ser o do uso de tecnologias que permitem agenciamentos coletivos,
seja pela construção de bancos-de-dados, em que o conteúdo se modifica
conforme o usuário participa de sua construção, seja pelo uso de tecnologias sem
fio que, combinadas à interfaces programadas para tal, permitem criar textos a
partir da interferência quase simultânea de usuários espalhados pelo planeta.



Em German Digital Literature, Roberto Simanowski faz uma distinção entre
trabalhos que usam a Internet como alternativa de publicação desligada das
políticas editoriais do mercado de livros impressos e trabalhos que exploram as
novas formas estéticas que a Internet possibilita. Ao restringir seu interesse ao
segundo segmento, formula uma preocupação recorrente da crítica de mídias
digitais, identificar quais recursos dessas mídias modificam a produção de
linguagem, e como isso acontece.  Dois desses supostos recursos estão presentes
nos trabalhos que iniciam o texto de Simanowski, Time for the Bomb (1997) e
Help (1999), de Susanne Berkenheger. O primeiro deles, bastante trivial, é a
possibilidade de construir seqüências animadas de texto. Mas isso também
acontece em trabalhos desenvolvidos com vídeo e computação gráfica, muitas
vezes com soluções conceitualmente mais sofisticadas, como é o caso de Visual
Text: Finger Poem, da austríaca Valie Export, e Poema das Vogais, de Philadelpho
Menezes. O segundo é a coincidência entre o que o texto conta e a forma como o
ele o faz. No caso de Time for the Bomb, a personagem que chega ofegante na
estação de trem, e o efeito que o texto causa no leitor, obrigado a seguir os versos
que se sucedem numa animação em que as telas passam aceleradas pelo monitor;
no caso de Help, as palavras que aparecem em janelas distintas como forma de
representar os diferentes personagens na história de Jo, que é atirada de um avião
e se vê entre quatro pessoas com planos para aquele ser caído do céu.
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Com o computador, é possível usar sons e imagens previamente produzidos — e
não necessariamente criados pela mesma pessoa que vai usá-los —, como fonte

para a criação de textos fluidos, sinestésicos e maleáveis se programados para tal,
conforme já discutido. Essa linguagem, entretanto, talvez seja como a do vídeo no

que toca à impossibilidade de descrição mais precisa; quanto a suas características,
vídeo e linguagem digital têm diferenças claras. Antes de seguir adiante, é

importante examinar no que o vídeo se aproxima da linguagem digital, para
posteriormente observar onde ambos se diferenciam. Essa comparação, que

aparentemente se desvia do universo mais imediato de pesquisa, justamente em sua
conclusão, está ligada à hipótese de que tanto na metodologia e nos instrumentos

de produção, quanto no que toca a certas possibilidades expressivas, as conexões
entre o vídeo e as tecnologias digitais vão além do fato de que atualmente a maior

parte dos trabalhos em vídeo é realizado com equipamento digital.

Em “O vídeo e sua linguagem”, Arlindo Machado afirma que “as
regras de formar, no universo do vídeo, não são tão exatas e
sistemáticas como nas línguas naturais”, já que a “gramática do
vídeo, se existir, não tem o mesmo caráter normativo da
gramática das mensagens verbais”. Ainda que as regras de
formar da linguagem digital também sejam, possivelmente,
menos exatas que as do texto escrito, há um complicador para
a questão. Com a popularização da Internet, o texto migra para
a tela de forma até então sem precedentes, exatamente no
momento em que o trajeto em direção a culturas mais
audiovisuais parecia consolidado. Além disso, como já foi
desenvolvido, o presente trabalho parte do pressuposto de que
o termo linguagem designa um fluxo heterogêno, em que os
registros sonoro, visual e verbal são indissociáveis.

Arlindo Machado,
“O vídeo e sua linguagem”,

in: Pré-cinemas e Pós-
cinemas. Campinas:

Papirus, 1997. p. 189.



O desenvolvimento da Internet mostra que, possivelmente o poder de
processamento da rede seguirá o mesmo trajeto dos computadores de mesa, em
que atualmente é possível trabalhar com imagens sem grandes dificuldades, ainda
que, no caso de arquivos audiovisuais, seja necessária uma configuração mais
sofisticada que a das máquinas mais populares. Por isso, é possível apostar que a
popularização dos DVDs e o desenvolvimento da Internet vão permitir o
desenvolvimento de textos cada vez mais audiovisuais e maleáveis.

Um exemplo desse processo é CODE-UP, ensaio em que Giselle Beiguelman
investiga como a linguagem digital modifica as imagens, da mesma forma que
fizera em relação ao texto, anos antes, em O livro depois do livro. Aliás, esse salto
do texto, mais leve, para a imagem, mais pesada, é indicativo de como o processo
de desenvolvimento das mídias digitais tende à maior complexidade apontada no
parágrafo anterior.

Essa generalização do processo permite sustentar a hipótese de que há contexto
para que se consolide um tipo de escrita completamente diferente das mais
comuns atualmente, lembrando que as manifestações mais experimentais da
Internet, especialmente quando permitem o agenciamento coletivo de textos,
deslocam para um patamar diferente a possibilidade de uma escrita desse tipo, na
medida em que permitem tornar perceptível uma dimensão do trânsito semiótico
até então restrito ao espaço imediato da leitura, também conforme já discutido.

A quantidade de exemplos que lidam com estratégias próximas ao sampling na
cultura digital, assim como a existência de formas análogas no campo da literatura
e das artes visuais — e em outros campos não explorados aqui, já que a falta de
espaço e fôlego tem razões que a própria metodologia desconhece —, leva à
conclusão de que esse processo de reciclagem de mídias é uma forma de se
relacionar criticamente com a velocidade da cultura contemporânea e com a
suposta saturação cultural causada pela quantidade crescente de máquinas de
linguagem espalhadas planeta afora. Manifestações do tipo mostram como é
possível atuar criticamente nesse universo, ao invés de lamentar o ritmo intenso
com que as linguagens se multiplicam atualmente. Além disso, elas deslocam para
um campo mais amplo a idéia de que escrever é sempre escrever a partir de um
texto já dado e do qual é impossível buscar a origem. Elas também mudam as
marcas que aparecem no texto, delimitando os contornos desse escrever sobre;
marcas que, entretanto, acabam diluindo-se em um palimpsesto maior do que os
conjuntos dessas marcas ali deixadas.



Em Tradução, Desconstrução, Pscinálise, Rosemary
Arrojo explica como o pensamento ocidental está

habituado a entender a relação entre ‘tradução’ e ‘original’
alicerçado na crença do que Jacques Derrida chama de

“significado transcendental”. A idéia de que as coisas
teriam um significado imanente a ser descoberto pelo

pensamento foi desmontada tanto por Nietzche — quando
afirma que “todo sentido do que chamamos ‘literal’ foi, no
início metáfora e somente pode ser uma criação humana,
um reflexo de suas circunstâncias e , não, a descoberta de
algo que lhe seja exterior” — quanto por Freud — “cujo

conceito de ‘insconsciente’ vira do avesso a própria noção
de sujeito”, na medida em que mostra como “o homem
cartesiano que se definia pelo seu racionalismo passa a

definir-se pelo desejo que carrega consigo”.

Em A tarefa do tradutor, Walter Benjamin discute como a
tensão entre original e tradução revela a fenda em que se

percebe a impossibilidade desse significado final,
permanente, quando afirma que “toda tradução é, de algum

modo, uma forma provisória de medir a estranheza das
línguas entre si”. Para Benjamin, nas “línguas singulares,

incompletas portanto, o significado nunca se encontra em
relativa independência, como nas palavras ou frases
singulares, mas está em constante mudança”. Essa
mobilidade semântica é o que faz, ainda segundo

Benjamin, da tradução o processo a que cabe por à prova o
“sagrado crescimento das línguas” até “o fim messiânico de

sua história”.

Assim, seria possível argumentar que a linguagem digital aqui estudada é a
manifestação semiótica que até o momento melhor se aproxima de uma possível
escrita que opera ao mesmo tempo nos campos do sintagma e do paradigma, de
que o ideograma e a montagem polifônica de Eisentein seriam antecedentes
sofisticados do ponto-de-vista lógico, mas limitados no que toca à ferramentas que
permitissem levar a cabo todas as suas possibilidades. Não obstante, o modelo do
que Júlio Plaza chama de tradução intersemiótica revela um componente
importante de processos do tipo, quando investiga de que forma tipos de signo
com substância diferente podem produzir mensagens que o receptor vai perceber
como análogas.

Entretanto, a terminologia adotada por Júlio Plaza, quando
recupera o termo criado por Jakobson, é imprecisa, pois dá
margem ao entendimento de que haveria separação entre as
esferas semióticas a partir da qual se traduz. No entanto, o
próprio trânsito dos signos se corporifica misturado,
conforme já foi visto. A linguagem é um processo semiótico
no interior do qual tudo é, de certa maneira, tradução, na
medida em que é sempre atualização de algo a que não se
pode, todavia, retornar. O conceito de polifonia talvez seja,
nesse sentido, mais adequado para descrever o processo,
desde que expandido para um universo mais amplo que o da
intertextualidade se entendida como fenômeno estritamente
verbal — o que, de resto, já é questionável, tendo em vista as
inúmeras aplicações do termo texto em sentido amplo,
comuns nos estudos de linguagem.

Rosemary Arrojo. “A que são fiéis os tradutores
e críticos de tradução? Paulo Vizioli e Nelson Ascher
discutem John Donne”, Tradução,  Desconstrução
e Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1993. p. 18.

Walter Benjamin. “A tarefa do tradutor”. Cadernos do

Mestrado, vol. 1. Rio de Janeiro: UERJ, 1992. pp. 18-9.
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Esse universo que pode ser descrito como um tipo de polifonia que escapa do
verbal, foi discutido em diversas oportunidades por Arlindo Machado, ao submeter
os estudos da fotografia e do cinema ao crivo dos pensamentos bakthiniano e
eisensteineano, tanto no mais antigo A ilusão especular quanto no recente “O
filme-ensaio”.  Neste, Machado discute os fundamentos teóricos e analisa alguns
exemplos da forma de escrita que, segundo ele, será predominante quando “as
câmeras substituirem as canetas, quando os computadores editarem filmes em vez
de textos”.  Atualmente, esse trânsito fluído entre signos torna-se mais perceptível
porque o código binário escreve sonoros, visuais e verbais sem diferenciá-los. Por
isso, o desenvolvimento tecnológico em curso tende a culminar em uma cultura
em que ‘reciclar’ imagens e sons será parte de um processo tão complexo e
inconsciente quanto atualmente é complexo e inconsciente o processo de falar
sobre a fala do outro ou de escrever sobre o que o outro escreveu.

O número crescente de dispositivos tecnológicos parece tornar cada vez mais
comum o diálogo entre seres possuidores de aparelhos de conversar por imagens,
conforme descritos por Arlindo Machado em “As imagens técnicas: da fotografia à
síntese numérica”, e de que o personagem do profeta de imagens em Enredando
as Pessoas, de Éder Santos, é um bom exemplo. No entanto, essa fluidez bate de
frente com as leis vigentes sobre propriedade intelectual. O discurso jurídico atual,
formulado a partir de pressupostos que começam a se consolidar com a ascenção
da burguesia e o surgimento da Idade Moderna, é estático e se opõe a esse livre
fluxo de sons e imagens, sem perceber que o mecanismo que os põe em circulação
é o mesmo que permite às pessoas conversarem umas com as outras. De fato, o
diálogo não é regulamentado por lei, mas a forma considerada culta do discurso
verbal sim. Portanto, é preciso pensar como regulamentar esses processos que
tornam-se cada vez mais comuns,  num momento em que a fusão de telefones
celulares e câmeras permite que essa conversa audiovisual aconteça de forma
cada vez mais intensa.

Por cumprir um papel regulador, a lei não é reformulada
com a mesma velocidade que as tecnologias e linguagens.

Por isso, o debate sobre direitos autorais, softwares de
código aberto e outros temas relacionados com a cultura da

reciclagem aqui descrita ocupa sempre o lugar do embate
entre quem produz e quem distribui linguagem, revelando

a disparidade de interesses entre músicos e gravadoras,
cineastas e distribuidoras, escritores e editoras, e assim por
diante. Não há solução para essa disputa. O mais razoável,
nesse contexto, é tentar o equilíbrio instável entre as partes

que o sistema conecta. Já que se trata de uma cultura da
reciclagem, por que não assumir a visão da ecologia e, ao

invés de assumir a disputa entre as partes, buscar esse
equilíbrio que permite momentos provisórios, acordos de

antemão fadados ao esfacelamento? O mundo contemporâneo
é um mundo de redes repletas de sinais confusos,

propensas a mudar com rapidez e de forma imprevisível —
conforme descrito no texto que apresenta ao leitor

brasileiro o livro Amores Líquidos, de Zigmut Bauman.

Zigmut Bauman. Amor Líquido. Sobre a fragilidade dos
laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

Arlindo Machado, A ilusão especular.
São Paulo: Brasiliense, 1983.

Arlindo Machado, “O filme-ensaio”, in:
Anais do XXVI Intercom. Belo Hori-
zonte, PUC-MG: 2003. CD-ROM

Arlindo Machado, “As imagens técnicas:
da fotografia à síntese numérica”, in:
revista Imagens, n. 3. Dez. 1994. p. 8-14.



Tendo clara a complexidade em que o debate colocado se insere, vale a pena
registrar a definição que David Goldsmith faz do processo de ‘sampleagem’.
Segundo ele, “samplear a cultura pop não é um crime. Não é um ato de
desobediência civil. Samplear a cultura pop (ou fazer ‘purê de mídias’) é uma forma
de expressão artística, política e pessoal”. Goldsmith justifica seu raciocínio por
meio do direito de uso legítimo (“Fair Use Rights”), princípio baseado na noção de
que o público tem direito de usar livremente partes de materiais com copyright
para fins de comentário e crítica. Assim, “a alfabetização midiática (a capacidade de
comunicar usando texto, áudio, vídeo e HTML)” tem como novo modelo de crítica
esse “purê de mídia”. Goldsmith acredita que seja hora de ensinar estudantes a
como criticar o conteúdo hegemônico veiculado pelas grandes empresas de
comunicação, em vez de prendê-los por violação de leis de direito autoral, o que o
leva a afirmar que seu “purê de mídia” é uma forma de crítica social.

Apesar de partir de um princípio semelhante, a proposta de reciclagem de mídias
aqui descrita leva em conta o fato de que a linguagem sempre foi um movimento
que entrelaça os mais diversos tipos de signos e que as culturas eletrônica e digital
acentuam esse processo. O principal motivo para essa diferenciação está
relacionada ao fato de que Goldsmith parece restringir seu modelo a uma
observação do que acontece com o objeto do signo e a suas formas de
materialização, aproximando a sampleagem de um processo físico. No entanto,
conforme já foi desenvolvido, o trânsito fluido e sinestésico que a linguagem
digital permite está assentado sob uma base lógica de funcionamento sofisticado,
e está nela, e não no gesto superficial de apropriação e tratamento de mídias, o
diferencial da linguagem digital, que é permitir uma ‘escrita’ sinestética, fluida e
maleável.

Se observado no contexto histórico mais amplo daquilo
que Peter Weibel tem chamado de revolução algorítmica,

esse processo pode ser compreendido de outra maneira,
inclusive nas relações que ele tem com a história recente

das linguagens, assim como nas rupturas que ele permite.
Um antecedente do que Goldsmith chama de ‘purê de

mídia’ está na relação orgânica que o cinema de Godard
mantém com a literatura, com soluções de linguagem, aliás,

muito mais sofisticadas que a maioria dos exemplos
pinçados na cultura sampler. Em “Jean-Luc Godard e a

parte maldita da escrita”, Philippe Dubois discute a relação
“entre texto e filme, imagem e escrita, cinema e literatura

ou visível e legível” nos filmes de Godard, ressaltando o
papel das experiências com vídeo nos rumos que esse fazer
misturado vai tomar na obra do cineasta francês, conforme

detalhado no trecho que segue:

“Em seguida, de 1974 a 1978, Godard vai prolongar esta atitude, à luz de uma
descoberta crucial: ele encontra o vídeo (e ao mesmo tempo Anne-Marie
Miéville). É o início de uma (dupla) colaboração duradoura. É o início da
extraordinária experiência de Sonimage, em Grenoble, e depois em Rolle. Em
textos anteriores, já salientei o papel global e fundamental do vídeo a partir de
então no trabalho de Godard. Por ora, direi apenas que o vídeo aplicado ao
cinema (nos seus três filmes-ensaio, Ici e tailleurs, de 1974, Numéro deux, de
1975, e Comment ça va, de 1976) e, depois, à televisão (nas duas grandes séries
de doze episódios, Six fois deux/Sur et sous la communication, de 1976, e
France/tour/détour/deux/enfants, de 1977-1978), permitirá a Godard praticar
em escala mais ampla seu trabalho de colagem de imagens — agora segundo os
modos eletrônicos da janela, da incrustação e da sobreimpressão —, assim
como o da inscrição sobre a imagem — agora segundo os modos maquínicos
dos caracteres eletrônicos sobre a página tela”. Godard é o caso mais explícito
dessa escrita maldita que, no entanto, aparece mais entre artistas do vídeo que
em cineastas.

David Goldsmith, in MediaStrips. http://
www.mediatrips.com/about.htm

Standford University Libraries, “Copyright & Fair Use”,
http://fairuse.stanford.edu/

Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/
index.html

Dubois, Philippe. Godard, cinema, vídeo.
São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p. 273-4.

Dubois, Philippe. Godard, cinema, vídeo.
São Paulo: Cosac & Naif, 2004. p. 260.



Em “O vídeo e sua linguagem”, Arlindo Machado discute como a imagem eletrônica
já permitia esse trânsito mais fluido, quando observa que o “discurso videográfico é

impuro por natureza”, na medida em que “reprocessa formas de expressão
colocadas em circulação por outros meios, atribuindo-lhe novos valores”, de forma
que “sua especificidade, se houver, está sobretudo na solução peculiar que ele dá

ao problema da síntese”. De fato, esse modelo fundado sobre a convergência de
mídias perspassa toda a discussão sobre a cultura eletrônica, desde seus

primórdios. Isso fica claro, por exemplo, quando se observa a descrição que Júlio
Plaza faz do videotexto como “produto qualitativo da montagem de outros meios”

que “também incorpora as linguagens desses meios”. Por esse motivo foi
desenvolvida a hipótese de que o computador não é o auge desse processo, mas o

início de um processo, em que distribuição e programabilidade são características
importantes, na medida em que distintivas da linguagem digital.

Arlindo Machado, “O vídeo e sua linguagem”, in:
Revista da USP, n. 16. Dossiê Palavra e Imagem.
Dez. Jan. Fev. 1992-3. São Paulo: Edusp. p. 6-17.

Em “As linguagens se misturam e se multiplicam”, Lúcia Santaella localiza esse
trânsito por insterstícios em intervalo de tempo mais extenso, quando afirma que
“desde a revolução industrial e, mais recentemente, a revolução eletrônica,
seguida da revolução informática e digital, o poder multiplicador e o efeito
proliferativo das linguagens estão se ampliando enormemente”. Além disso, a
compreensão semiótica desse trânsito entre mídias torna mais complexa a análise
de como podem acontecer as possíveis formas de crítica de mídia, tendo em vista
a transversalidade dos mecanismos de controle, seleção, organização e
redistribuição das linguagens.

Lucia Santaella, “As linguagens se
misturam e se multiplicam”, in:

Matrizes da Linguagem e
Pensamento. Sonora, visual, verbal.

São Paulo: Iluminuras, 2001. p. 28.



Os sites analisados acima pesquisam formas alternativas
para as interfaces normalmente classificatórias comuns em
mecanismos de busca como o Yahoo e o Google ou para o
design herdeiro da primeira página de jornal dos principais
portais de informação que predominam quando se entende
a Internet a partir de seu diálogo com as culturas impressa
e eletrônica que a precedem. Trata-se de interface que
sugere outra forma de lidar com a característica da web que
Loss Pequeño Glazier chama de “resistência à
classificação”, quando descreve o funcionamento dos
mecanismos de busca.

Glazier toca em uma questão importante quando afirma —
citando Aaron Weiss —, que “não existe ferramenta de
busca perfeita para a Web”. Ainda explorando o argumento
de Weiss, Glazier lembra que “por causa de sua natureza,
vários motores de busca usam diferentes técnicas de
procura e engendram visões distintas da Web. Dependendo
da técnica utilizada, os motores de busca automatizados
são chamados de ‘robôs’, ‘vermes’ ou ‘aranha’. Uma das
decisões básicas que um motor de busca deve fazer é entre
seguir um padrão de procura que privilegia a profundidade
ou um que privilegia o escopo da pesquisa”. No entanto, a
forma de representar para o usuário o resultado de uma
pesquisa é mais importante que escolher entre uma busca
mais profunda ou uma busca mais abrangente.

O aspecto mais importante da cultura digital são os agenciamentos coletivos de
linguagem que ela facilita. Esse tipo de fenômeno é muito mais complexo do
que o remix, conforme já foi observado quando se apontou como ele torna o

processo de leitura perceptível. Um exemplo dessa estrutura compartilhada é
Logicaland, site em que, conforme a descrição no próprio projeto, é possível

vizualizar sistemas econômicos, políticos e sociais complexos, para engajar
pessoas em estratégias de aumento da sensibilidade e da responsabilidade

dentro de sociedades conectadas por redes mundiais. A versão 0.1, atualmente
disponível na Internet, é uma primeira tentativa de trabalho em progresso para

realizar um protótipo de simulação mundial para ser controlado por uma
comunidade ilimitada de participantes, por meio de uma ferramenta

colaborativa.A natureza volátil da linguagem digital permite manipular arquivos e compartilhar
informações com mais facilidade, e isso é mais importante que a possibilidade de
‘remixar’ os arquivos disponíveis nesse circuito. Por isso, tem se tornado cada vez
mais presente no cenário cultural softwares de autoria e rotinas de programação

que tornam possível criar textos recombinantes, que se completam apenas com a
participação de seus usuários, estimulados a explorar, por meio de interfaces

especialmente criadas com esse objetivo, formas de lidar com parâmetros
programados para que seja possível construir novos textos a partir do material

reciclado. Além disso, é importante observar que o desenho do mixer é
problemático, quando submetido a uma análise mais rigorosa.

Loss Pequeño Glazier. Digital Poetics.
Tuscaloosa: University of Alabama
Press, 2002.
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Antes de discutir as implicações da forma com que os mixers lidam com esse
retorno do material cadastrado em um banco-de-dados, vale a pena examinar
algumas formas clássicas de representar o retorno de uma busca em bancos-de-
dados. O trabalho exemplar dessa poética é The File Room, de Antoni Muntadas.
Segundo o resumo na exposição Database Imaginary, o projeto e um banco-de-
dados online que recria a instalação exibida pela primeira vez em 1994 na galeria
Randolph St., em Chicago. O projeto, ainda segundo esse resumo, consiste em uma
sala com fichários, uma mesa e estações de computador em que os vistantes
podem percorrer e contribuir para o arquivo online — um catálogo aberto e
atualizável sobre formas de censura. The File Room cria, dessa forma, uma
plataforma para a criação de conhecimento distribuído, não controlado e não
controlável, sendo por esse motivo um dos primeiros exemplos de projeto
colaborativo e distribuído que usa a Internet.

Outro trabalho que explora o universo da classificação é Things Spoken, de Agnes
Hegedus. Conforme a descrição no site do ZKM, “o projeto lida com diferentes
aspectos da memória e de arquétipos visuais”. Para realizá-lo, a artista digitalizou e
catalogou cinquenta de seus pertences pessoais para criar uma coleção de objetos
que pode ser pesquisada por tamanho, peso, cor, função e outros critérios mais
subjetivos, como no caso de presentes e o gênero da pessoa que o deu. Cada um
dos objetos dispara uma pequena narrativa lida pela própria artista ou por pessoas
envolvidas na trama.



Em “Elipse”, Derrida revela o segredo de geometrias móveis,
como a do site de Wattenberg, em que os pontos de um

plano estão distantes de dois pontos fixos de outro plano à
soma numérica constante: a forma da elipse permite levar a

cronologia para além de sua suposta e enganosa
seqüencialidade. Isso acontece quando “o círculo gira”. Na

medida em que “o volume se enrola sobre si próprio”, a
repetição acontece no universo sutil de sua própria diferença.

Ao representar na forma de espiral, e não como lista o
resultado de uma pesquisa na Internet, Wattenberg explora

as fraturas que a liquidez do código digital pode abrir na
representação linear de espaço e tempo.

Surge, assim, uma questão: não seria a interface em estilo
mixer, assim como o formato Google, aquilo que Giselle

Beiguelman descreve como uma “metáfora do sítio”, em
que se estabelece uma relação de similaridade entre o

mundo analógico e o mundo digital: ao invés dos índices,
referências cruzadas e imagens ilustrativas comuns na

cultura impressa, a montagem de imagem e som como na
cultura audiovisual? Relação de similaridade que impede a

investigação de novas possibilidades oferecidas pela
digitalização, na medida em que ainda se prende a

paradigmas analógicos. Aparentemente, a possibilidade de
compartilhar dados e a programabilidade são os recursos

que permitem às interfaces digitais concretizar esses
modelos e romper com as formas de representação

metafóricas que eles têm recebido até então.

Além disso, Lev Manovich, em seu projeto Soft Cinema, que resultou em DVD
lançado pela MIT Press, explora formas de visualização de dados e suas implicações
para um possível cinema algorítmico, conforme texto de apresentação e imagens
de algumas das telas em http://www.softcinema.net/form.htm, em que Manovich
explica como Soft Cinema explora uma das quatro idéias que o projeto
desenvolve, a de Cinema Banco-de-Dados, em que “os elementos de mídia são
selecionados de uma grande base de dados para construir um número ilimitado
de filmes narrativos diferentes, ou diferentes versões do mesmo filme”.

Outro site interessante por permitir essa leitura de dados que combina tanto a
organização temporal quanto a organização espacial é o Spiral, interface
alternativa para o rhizome.org, desenvolvida por Martin Wattenberg. De acordo
com a data em que um texto é inserido no sistema, ele aparece posicionado em tal
ou qual posição do desenho da espiral. O usuário pode clicar nesses pontos para
ler o texto que deseja. A representação em espiral revela — impensável? — a
geografia do tempo, ao atribuir posições no espaço para uma seqüência
cronológica. Ao formar um tipo de elipse que espalha pontos de uma seqüência
em uma ordem diferente da linha do tempo, a espiral se aproxima de um tipo de
representação menos previsível de uma lista complexa de dados.

Jacques Derrida. “Elipse”, in: A escritura e a
diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971.

Giselle Beiguelman. O livro depois do livro. São
Paulo: Peirópolis, 2003.
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A diferença de tratamento possível para uma coleção de dados indexada no
tempo e outra justaposta no espaço revela caminhos que permitem investigar
interfaces dinâmicas que escapam da relação com os formatos analógicos. Um
exemplo desse tipo de tratamento pode ser encontrado no projeto From marble
to pixel, de Rafael Marchetti e Raquel Rennó. O site explora a sobreposição de
pequenos quadrados sobre um mapa como forma de representar o processo de
crescente complexidade nas redes de informação contemporâneas. Nele, o
relacionamento espacial entre os elementos revela novos links ao usuário. Ao invés
da seqüência temporal, o desenho é que conduz a navegação.

Um exemplo dessa possibilidade de oferecer ao usuário recursos  que permitem a
edição em tempo real de um banco-de-dados é Ambientmachines, de Marc Lafia.
O site, que explora uma solução tecnológica cada vez mais comum, tem como
pontos fracos a dimensão reduzida de seu banco-de-dados e o fato de limitar a
área de montagem a um quadrado que restringe, ao espaço de uma janela
renascentista, a área de trabalho disponível para o usuário. Este tem, assim, sua
possibilidades de recriar os elementos audiovisuais disponíveis restrita ao espaço
de um retângulo diminuto. Apesar disso, ele indica uma das formas em que o
audiovisual aparece na interface digital sem necessariamente mimetizar a forma
de montagem do cinema, aproximando-se de soluções sugeridas por alguns
experimentos com vídeo em que há sobreposição de janelas como forma de
explorar técnicas de montagem paralela.

O uso de janelas simultâneas, criando eventos sincronizados ou explorando os efeitos da
sobreposição de seqüências audiovisuais, é um processo relativamente comum desde o surgimento
dos sistemas de edição não-linear. Ele aparece em trabalhos mais experimentais (como M is for
Man, Music and Mozart, de Peter Greenaway, e Parabolic People, de Sandra Kogut), em filmes
comerciais (como Femme Fatale, de Brian de Palma, e Corra, Lola Corra, de Tom Tykwer), em
videoclipes de música pop e mesmo programas da TV aberta — como A grande família, Os
normais e 24 horas. Trata-se de recurso que tem uma importância reconhecida na cultura
contemporânea e que, portanto, extrapola os limites da cultura digital.Além disso, perdeu o
impacto transgressor, o que não significa que o recurso não seja bem utilizado ou que negue sua
força como solução compositiva.

Nas interfaces digitais, o recurso à sobreposição tem sentido diferente, pois depende de escolhas do
usuário e não daquelas feitas previamente por um diretor, conforme discutido mais longamente por
Lev Manovich quando compara cinema e realidade virtual, em The language of new media. A
combinação entre camadas sobrepostas, agenciamentos coletivos de linguagem e desenvolvimento
de comportamentos que permitem alterar a codificação das mídias digitalizadas pode ser
considerado um tripé de investigação para os caminhos que a cultura digital aponta, num momento
em que o cruzamento entre vídeo e linguagem digital constitui o que parece ser um universo de
pesquisa cada vez mais estimulante. Tendo em vista esse debate, assim como os desenvolvimentos
da Internet de banda larga e do DVD, o projeto incluído em anexo — o estudo de interface Minha
terra tem Palms —, foi desenvolvido com objetivo de investigar empiricamente e alimentar a
pesquisa aqui apresentada com erros férteis que só a experimentação faz enxergar.







Em “In Search of a Poetics of Spatialization of the Moving Image”, Marc Lafia discute
as nuances do conceito de montagem espacial, ao analisar soluções de montagem
em trabalhos de Isaac Julian, Fiona Tan e Eija-Lisa Ahtila. Nessas instalações, o
espaço das telas distribuídas oferece ao usuário uma experiência de montagem
mais complexa. Além disso, a relação entre as duas ou mais telas  que compõem o
trabalho cria uma sensação imersiva diferente daquela possível com cinema e
vídeo — mesmo quando a tela se divide em várias janelas. A análise das
possibilidades de montagem nesse contexto, em que a experiência contemplativa
de estar diante de uma janela pela qual se vê o mundo é substituída pela
experiência da participação em que o movimento do corpo é necessário para que
a interface funcione, leva Lafia a concluir que a construção de imagem que as
mídias digitais possibilitam não é tanto uma linguagem da reprodução, mas da
produção. Dessa forma, ele chama atenção justamente para os aspectos da cultura
digital que desestabilizam o controle autoral dos trabalhos, o que implica em
compartilhar com o espectador mais aspectos da experiência criativa do que seria
possível em outros contextos.

Além de teorizar sobre o tema, Lafia desenvolveu uma experiência com a web que
merece ser observada com calma. Navegar por Ambiet Machines é experimentar
um estúdio cinematográfico diferente, em que o usuário seleciona trechos de
áudio e vídeo para montar seu próprio filme. Além disso, é possível manipular os
controles disponíveis na interface do aplicativo, alterando parâmetros como
tamanho, opacidade, velocidade e matiz das seqüências criadas. Nas palavras do
próprio Lafia, “ao sobrepor vários clips, o participante-criador pode experimentar
não apenas com seqüências lineares, mas também com a possibilidade de criar
imagens em movimento sincopadas”.

O site, que explora uma solução tecnológica cada vez mais comum, tem como
ponto fraco a seleção de mídias irregular e a dimensão reduzida do banco-de-
dados, mas indica uma das formas em que o audiovisual aparece na interface
digital de maneira orgânica. Esse modelo, que pode até gerar um arquivo
semelhante ao do vídeo, lida com a participação do usuário e com situações de
edição em tempo real e, por isso, se constitui em uma forma de uso do vídeo
possível apenas na Internet. Nesse sentido, pode ser considerado como um bom
exemplo das possibilidades que o cruzamento entre vídeo e linguagem digital
oferece. Além disso, a interface web restringe o trabalho a uma pequena janela, que
diminui o impacto provocado pela justaposição dos elementos de seu banco-de-
dados. Ele revela os limites para uso do audiovisual na Internet — especialmente
se este não é pensado em termos de transmissão, como nos já citados egoscópio,
de Giselle Beiguelman, e Helloworld, de Johannes Gees.

Marc Lafia. “In Search of a Poetics of the
Spatialization of the Moving Image, (parts 1-4)”.

Mensagem enviada para a lista nettime-ne
(http://www.nettime.org). 18.07.2002.
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Em mídias offline, as soluções para a inserção do vídeo em interfaces digitais são
mais versáteis, tendo em vista a performance que o CD-ROM e o DVD permitem.
Alguns exemplos são The subdivision of the electric light, de Perry Hoberman,
Trouble with sex, history and theory, de Marina Grzinic e Aima Smid, Puppet
Motel, de Laurie Anderson e Valetes em Slow Motion, de Kiko Goifman. São
trabalhos que desafiam a lógica enciclopédica comum tanto na internet quanto
em aplicativos comerciais. Nos exemplos, a plástica das telas mostra que o pré-
requisito para o bom uso do vídeo em interface digitais é a solução e não a
resolução; nesse sentido, a inscrustração de imagens e a sobreposição de camadas
desempenham um papel importante, ainda que muitas vezes o recurso fique
implícito. Essa capacidade de integrar, de maneira orgânica, seqüências
audiovisuais, ambientes virtuais, texto e fotografia resulta em combinação que
permite navegar intuitivamente, sem recursos didáticos, e ao mesmo tempo capaz
de tirar do usuário o controle completo da experiência, em jogo complexo de
cliques ocultos e comandos de navegação automáticos. Combinar as
características dos trabalhos mais radicas on e offline permite desenvolver
aplicativos que estejam mais próximos do tipo de escrita aqui proposto.
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