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Resumo 
 
A partir dos debates sobre a extinção - ou expansão - das técnicas tradicionais do filme, o 
conceito de cinema foi exposto à uma profunda revisão com o objetivo de inserir a estética 
dos dispositivos audiovisuais pós-celuloide no repertório da cinematografia. Sobretudo, a 
televisão, o vídeo e a cibernética. Uma vez que a película deixou de ser considerada o único 
suporte de impressão de imagens em movimento, o suposto nascimento oficial da 
cinematografia – relativo à invenção dos irmãos Lumière – demonstra que a história do 
cinema oculta fascinantes mídias ancestrais capazes de iludir os sentidos para gerar projeções 
de imagens em movimento: desde os pintores paleolíticos, que, através da luz do fogo, 
projetaram narrativas audiovisuais nas imensas paredes de pedras em locais escuros das 
cavernas, até o final do século XIX - quando os Lumières e Thomas Edison entraram em 
cena. Neste vasto período histórico, anterior à industrialização do cinema, a criação dos 
suportes cinematográficos era uma atividade abundante e dispersa, portanto, possuía um 
caráter experimental e era realizada por inventores autônomos. Este modo ancestral de 
produção de mídias é oposto ao atual modelo industrial, imposto pelas oligarquias midiáticas, 
que operam no sentido da padronização técnica e da obsolescência programada. Entretanto, a 
necessidade comercial de desestruturar a rígida convenção canônica da sétima arte fortaleceu 
o surgimento de teorias que dilataram o conceito de “cinema” ao ponto de inserir as 
tecnologias orgânicas no repertório das mídias cinematográficas. Nesta perspectiva, o 
corpo(mídia) é o proto-cinema, já que se constitui como um suporte técnico de transmissão e 
armazenamento de dados, por onde todas as mensagens fotossensíveis atravessam e são 
traduzidas a partir dos sinais físico-químicos. Ou seja, o cinema se refere à uma sensação, um 
efeito estético e não à um dispositivo de comunicação emissor que é apenas potência sem o 
leitor. Neste contexto, esta pesquisa reflete acerca do ‘nascimento’ e da ‘morte’ do cinema, 
sob a ótica dos estudos de arqueologia da mídia e da proposta estética pós-mídia. Tal 
abordagem teórica, permite realizar uma análise diacrônica sincrônica, que compreende o 
tempo de forma mágica, na qual o passado é considerado um conjunto de possibilidades para 
o futuro e não uma série de artefatos obsoletos. Neste sentido, a análise arqueológica do 
cinema considera a coexistência dos diferentes tempos e verifica o funcionamento técnico e 
estético das tecnologias contemporâneas em constante diálogo com as variadas escritas 
cinemáticas dos fascinantes mundos de mídias ancestrais em busca dos futuros esquecidos. 
  
  
Palavras-chave: Cinema; Mídia; Pós-mídia; Arqueologia da mídia; Tecnologia; Cibernética; 

Digital; Hibridização; Arte. 
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‘death’ of cinema. 2015. Dissertation (Master). Institute of Humanities, Arts and Sciences 
Milton Santos, Federal University of Bahia, Salvador, 2016. 
 
 
 
Abstract 
 
From the debates about extinction - or expansion – of the traditional film techniques, the 
cinema’s concept was exposed to a deep review in order to enter the aesthetics of post-
celluloid audiovisual dispositifs in the cinema’s repertoire. Especially, television, video and 
cybernetics. Once the pellicle is no longer considered the only motion picture print media, the 
supposed official birth of cinematography – based on the Lumière’s invention - demonstrates 
that the cinema’s history hides fascinating ancient technologies capable to elude the senses to 
generate moving images projections: from the paleolithic painters which, by the flicker 
firelight, designed audiovisual narratives on the immense stone walls in the dark places of the 
caves, until the late nineteenth century - when the Lumières and Thomas Edison entered the 
scene. In this vast historical period, preceding the cinema’s industrialization, the creation of 
cinematograph’s supports was abundant and dispersed activity, therefore, had an experimental 
character and used to be performed by autonomous inventors. This ancestral mode of media 
production is opposed to the current industrial model imposed by the media oligarchies, 
operating in the direction of technical standardization and programmed obsolescence. 
However, the commercial necessity to destructure the rigid canonical convention of the 
seventh art strengthened the emergence of theories that widened the concept of "cinema" until 
the point of insert the organic technologies in the repertoire of cinematographic mediums. In 
this perspective, the (media) body is a proto-cinema, whereas it constitutes a technical data 
support of transmission and storage, through which all the photosensitive messages go by and 
are translated from physical and chemical’s signals. In other words, the cinema refers to a 
sense, an aesthetic effect and not to a transmitter communication device, which is just potency 
without a reader. In this context, this research reflects about the ‘birth’ and ‘death’ of cinema, 
from the perspective of media archeology studies and post-media aesthetic proposal. Such a 
theoretical approach, allows a diachronic synchronic analysis, which includes a magical sense 
of time, in which the past is considered a set of possibilities for the future and not series of 
obsolete artefacts. In this sense, the archaeological analysis of the cinema considers the 
coexistence of different times and verifies the technical and aesthetic operation of 
contemporary technologies in constant dialogue with the varied cinematic writings of the 
fascinating ancient media’s world in a search of the forgotten futures. 
 

 

Keywords: Cinema; Media; Post-media; Media archeology; Technology; Language; Digital; 

Hybridization; Art. 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 7 
	

CAPÍTULO I - O 'NASCIMENTO' DO CINEMA ............................................................. 16 
	

CAPÍTULO II - A 'MORTE' DO CINEMA ........................................................................ 40 
II.1 - ATAQUE DIGITAL .......................................................................................................... 46 
II.2 - A 'MORTE' DAS MÍDIAS .................................................................................................. 53 

	

CAPÍTULO III - O CINEMA NA ERA PÓS-MÍDIA ........................................................ 62 
	

CAPÍTULO IV - ARQUEOLOGIA DO CINEMA ............................................................. 95 
IV.1 - CINEMA RUPESTRE ...................................................................................................... 96 
IV.2 - A MÁQUINA CORPOMÍDIA .......................................................................................... 110 

IV.2.1 - A cibernética e o ser ciborgue ........................................................................... 112 
IV.2.2 - O corpo elétrico ................................................................................................. 118 
IV.2.3 - O olho-câmera ................................................................................................... 124 
IV.2.4 - Imagens imaginadas .......................................................................................... 138 
IV.2.5 - A fabricação do corpo ....................................................................................... 145 
IV.2.6 – O corpo não é cibernético ................................................................................ 154 
IV.2.7 – Biomimética: Inovação inspirada na natureza ................................................. 158 

	

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 167 
	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 182 
	

ANEXO A – Lista das empresas incorporadas pelas 4 corporações midiáticas da família 
Rothschild. ............................................................................................................................. 189 
 
 

 



 7	

Introdução 
 

O ponto de ruptura foi o dia em que Levi-Strauss para as sociedades e Lacan para o 

inconsciente nos mostraram que o significado não era nada além de um efeito 

superficial, um espelhamento, uma espuma; e que o que profundamente corre 

através de nós, o que estava ali antes de nós, o que nos sustentou no tempo e no 

espaço foi o sistema. (FOUCAULT, 1964-1969 apud ZIELINSKI, 2013, p.63)  

 

 

Uma pergunta inicia esta investigação: o cinema morreu?  

 

Curta, porém complexa, esta questão, amplamente difundida por artistas e teóricos, 

evidencia um longo debate conceitual que expõe o próprio conceito de cinema à uma 

profunda revisão. Sobretudo, por conta das diferentes compreensões que o termo “cinema” 

assimilou em sua história. Portanto, eis que surge, imediatamente, a segunda questão inerente 

à esta pesquisa: o que é o cinema? 

As buscas conceituais realizadas com o intuito de estruturar uma pura essência da 

expressão cinematográfica, paradoxalmente, tornaram os limites estéticos desta categoria 

artística ainda mais vagos. Desta forma, não é preciso definir cinema, pois existe mais de um 

significado comum aplicado à este termo no universo simbólico humano atual: se por um 

lado, é possível caminhar na perspectiva atribuída comercialmente ao termo cinema no início 

do século XX, relacionando-o ao surgimento de um dispositivo técnico e à um modelo de 

narrativa inaugurado pela geração de Griffith; por outro, é possível buscar as soluções 

conceituais no sentido etimológico (do grego kinema-ematos + graphein = "escrita do 

movimento"). Para diferenciar estes dois caminhos, Arlindo Machado os distingue em cinema 

stricto sensu e cinema lato sensu respectivamente. 

A imprecisão semântica é ainda maior ao observarmos o surgimento de novas 

tipologias que incorporam a palavra cinema, como cinema digital, cinema clássico, cinema 

expandido, Live cinema, cinema stricto sensu, cinema lato sensu, cinema interativo, cinema 

3-D, cinema-cinema, cinema experimental, pré-cinema, pós-cinema, hipercinema, E-cinema, 

D-cinema, etc. Cada espécie mutante carrega seu respectivo discurso histórico, político, 

tecnológico e estético. Portanto, estas tipologias não compartilham um conceito estável para o 

termo “cinema”, mesmo entre os escritores que utilizam a mesma terminologia específica. A 

ausência de uma definição precisa sobre o cinema evidencia outra questão fundamental: 

quando o cinema nasceu? 
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A convenção histórica do cinema, instaurada no início do século XX, considera o 

cinematógrafo dos irmãos Lumière o marco inicial deste artificio técnico. Como 

consequência, fundou-se uma rígida gramática do cinema, estruturada em função da 

tecnologia de projeção fotoquímica, que vive um momento de profunda revisão, já que a 

tecnologia digital desestabilizou o principal argumento para a manutenção da película como 

meio cinematográfico primordial e único: a maior dimensão da tela de projeção. Diante da 

comercialização em massa de produtos audiovisuais pós-celuloide, muitas teorias surgiram 

para inserir os novos formatos dentro da convenção do cinema. Desta forma, a expansão do 

conceito de cinema, geralmente, é traçada em relação às mídias comerciais pós-celuloide, ou 

seja, a televisão, o vídeo e a cibernética.  

Visando o futuro do cinema através das tecnologias mais avançadas do presente, o 

olhar de muitos teóricos e artistas está centrado nas possibilidades técnicas e estéticas da 

tecnologia digital. De fato, esta perspectiva evidencia muitas incoerências que a convenção 

conceitual de cinema, comercialmente estabelecida, apresenta. Contudo, seu ponto cego é 

imenso. Os estudos arqueológicos do cinema, cada vez mais incorporados aos discursos sobre 

a escrita cinematográfica, revelam os métodos mágicos e alquímicos ancestrais utilizados para 

projetar narrativas de imagens em movimento, desde os pintores rupestres neolíticos. Neste 

sentido, os registros históricos do cinema contemplam, inclusive, um período curiosamente 

denominado como “pré-história”, pois inclui as narrativas escritas com tinta, arranhões 

(scratch) e esculturas em pedras gravados por nossos ancestrais remotos.  Obviamente, muitos 

artifícios de projeção de imagens em movimento foram soterrados, porém o conjunto de 

referências exposto por arqueólogos da mídia revela que a história do cinema é muito mais 

extensa do que presume historiadores como Jacques Aumont, Bela Belazq, Lipovetsky e 

Serroy, entre outros. Em geral, os arqueólogo do cinema não compreendem o corpo humano 

como uma mídia cinematográfica, mas as aproximações parecem tão evidentes quanto a 

análise do movimento impresso nas pinturas rupestres dos nossos ancestrais neolíticos, 

datadas em mais de 35 mil anos. Entretanto, o estudo arqueológico, realizado por Zielinski 

(2006), inclui o corpo animal como uma espécie de mídia e investiga a fisiologia desta 

máquina biológica, sobretudo, em relação a faculdade da visão ocular. Além do corpo(mídia), 

Zielinski (2006) evidencia a perspectiva de Johann Wilhelm Ritter, que considera o sistema 

solar um imenso instrumento musical inteligente que, através do movimento dos astros, emite 

uma poderosa música cósmica, que só pode ser ouvida no Sol. Nas palavras de Ritter (1810 

apud ZIELINSKI, 2006, p.199/200):  
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A rotação da terra sobre seu eixo, por exemplo, pode gerar um som importante; é a 

oscilação das suas condições internas, que é causada dessa maneira. A órbita em 

torno do Sol pode gerar um segundo [som], a órbita da Lua em torno da Terra, um 

terceiro, e assim por diante. Nesse caso, podemos obter a ideia de uma música 

colossal, da qual nossa própria e pobre [música] é apenas uma alegoria 

importante...Essa música, como harmonia, só pode ser ouvida no Sol. O sistema 

completo de planetas é um instrumento musical em relação ao Sol. Para os 

habitantes do Sol, suas notas podem parecer como o gosto da vida; no entanto, para 

a própria mente do Sol, é o som último e verdadeiro.  

 

Neste sentido, Zielinski aborda a transformação das frequências acústicas em luz por 

meio da extrema aceleração, ou oscilações muito lentas da natureza, a partir de um dos 

grandes aforismos de Ritter (apud ZIELINSKI, 2006, p.199) que afirma que “quando os 

corpos vibram com extrema rapidez, eles incandescem”. 

Devido à imensa prospecção estética e tecnológica do cinema, datar o ‘nascimento’1 

desta forma de expressão é uma tarefa inteiramente arbitrária, como já havia observado 

Arlindo Machado (1997). Contudo, compreender as aproximações entre a tradição do cinema 

do século XIX, XX e XXI, com as tecnologias mais remotas de projeção de imagens em 

movimento, amplia as possibilidades estéticas e tecnológicas das escritas cinematográficas no 

futuro. Neste sentido, a obsolescência de mídias é completamente desconsiderada, pois o 

passado se apresenta como um conjunto de possibilidades para a construção do futuro mundo 

de mídias. Com o objetivo de realizar uma análise diacrônica sincrônica da história da 

cinematografia, o método arqueológico de pesquisa visa a coexistência dos diferentes tempos 

dos mundos midiáticos, a fim de compreender os variados discursos sobre o nascimento e a 

‘morte’1 do cinema. Portanto, esta pesquisa problematiza a grande massa de estudos sobre o 

cinema que reduz as referências estéticas e técnicas da expressão cinematográfica ao curto 

período histórico que se inicia a partir do final do século XIX. Pois, nesta perspectiva, tais 

textos ocultam todas as referências anteriores aos irmãos Lumière.  

O esforço teórico para delimitar as fronteiras entre um seleto grupo de linguagens 

“puras” é regido por uma lista com a numeração das espécies canônicas da arte. Até o início 

do século XX, figuravam apenas seis tipos de expressão. Em 1912, Ricciotto Canudo obteve 

																																																								
1 Utilizamos aspas para sublinhar que as palavras 'nascimento' e 'morte' não exprimem o sentido literal neste 
texto, pois se trata de uma metáfora, uma analogia entre as mídias e o ciclo de vida dos organismos biológicos, 
frequentemente, empregada nos discursos de artistas e teóricos ao se referirem à história do cinema. A fim de 
facilitar a fluidez da leitura, optamos por usar as aspas apenas no título da dissertação, nos títulos dos capítulos e 
na primeira aparição destes termos na introdução do trabalho.  
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êxito ao reivindicar o cinema como a sétima arte. Atualmente, a convenção se estende ao 

número onze, pois engloba a fotografia e a televisão (que compartilham a oitava posição), as 

histórias em quadrinhos, os videogames e a arte digital. Como observa Manovich (2013), a 

concepção de que a prática artística pode ser puramente classificada dentro de um pequeno 

grupo de distintos meios continua a estruturar a organização de museus, escolas de arte, 

agências financiadoras e outras instituições culturais. Este restrito elenco de tipologias possui 

fronteiras bem demarcadas pelas condições estéticas que o material das distintas mídias 

proporcionam às suas respectivas formas de expressão. Neste sentido, cada linguagem 

artística desenvolveu seu próprio conjunto de técnicas, com poucas sobreposições. 

Diante do funcionamento dos computadores digitais, que são capazes de simular as 

distintas mídias pré-digitais através de uma estrutura de dados universal, este método de 

categorizar as expressões humanas entrou em crise. Nos suportes digitais, as emissões 

possuem o mesmo conteúdo material, porém distinguimos os blocos de sensações a partir dos 

nossos padrões estéticos e de nossas memórias. Isso significa que se identificamos uma 

projeção digital como música, fotografia, pintura ou cinema é devido a apropriação que o 

novo dispositivo realizou das convenções do antigo meio de expressão. Contudo, Manovich 

demonstra que a separação conceitual entre as mídias apresenta incoerências anteriores ao 

surgimento da tecnologia digital, como no caso da divisão entre televisão e vídeo, pois ambos 

utilizam a mesma base material (sinais eletrônicos que podem ser transmitidos ao vivo ou 

gravados numa fita magnética), além de envolverem a mesma condição de percepção - o 

monitor da televisão. Desta forma, o autor compreende que a única justificativa para tratá-los 

como meios separados é sociológica e econômica. 

Os discursos sobre o nascimento e a morte da primeira linguagem que conquistou uma 

emenda na lista das artes canônicas nos fornece importantes indícios dos problemas que o 

método de categorização das expressões humanas em separadas mídias e linguagens “puras” 

apresenta. A sétima arte, enquanto categoria artística estável, já não comporta a realidade dos 

conteúdos cinematográficos em circulação. A necessária dilatação do conceito oferece a 

possibilidade de vislumbrar novas possibilidades cognitivas e estéticas, além de reescrever a 

história deste artifício técnico, uma vez que a expansão conceitual insere outras mídias no 

repertório da cinematografia, sejam anteriores ou posteriores ao lançamento do cinematógrafo 

elétrico dos irmãos Lumière, que utiliza a película fotoquímica como o suporte material de 

registro e projeção. Neste sentido, o olhar histórico desta pesquisa está fundamentado numa 

visão anacrônica das diferentes máquinas estéticas do ver e do ouvir.  
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As perspectivas conceituais, que pretendem englobar as diversas identidades do 

cinema, ganharam maior evidência quando a indústria cinematográfica norte-americana 

incorporou os suportes pós-celuloide na produção e no consumo audiovisual. Contudo, a 

busca filosófica, técnica e estética por conteúdos híbridos e subjetivos sempre coexistiu ao 

lado do discurso da padronização comercial; de modo marginal e em menor escala, mas com 

potência de ressignificação perene, ao contrário dos produtos enlatados e descartáveis 

produzidos pela indústria midiática. Devido ao domínio industrial das mídias digitais na 

produção cinematográfica, os defensores da tradição do cinema se viram obrigados a repensar 

os fundamentos desta forma de expressão. Se por um lado ocorreu um movimento de 

expansão do significado de cinema, que adota mídias de todos os tempos. Por outro, ressoa o 

discurso da extinção das técnicas cinematográficas clássicas - associadas ao suporte material 

da película e suas respectivas convenções de criação e consumo no século XX -, devido ao 

surgimento de novas mídias audiovisuais hegemônicas que impuseram novas condições 

estéticas para a produção e exibição de imagens em movimento. 

A partir destas questões, traçamos um caminho teórico inspirado em dois distintos 

conceitos de cinema, propostos por Arlindo Machado (1997): cinema stricto sensu e cinema 

lato sensu. Em sentido estrito, o conceito se refere, exclusivamente, ao formato do cinema 

industrial, estruturado através do cinematógrafo dos irmãos Lumière e do modelo comercial 

de narrativa clássica inaugurado pela geração de Griffith no início do século XX. Enquanto a 

perspectiva ampliada (lato sensu) propõe expandir a abordagem sobre a expressão 

cinematográfica a partir da etimologia da palavra (do grego kinema-ematos + graphein = 

"escrita do movimento"). Portanto, na perspectiva de Machado, a questão da morte do cinema 

é associada, unicamente, ao conceito em stricto sensu, já que o sentido lato sensu inclui no 

repertório cinematográfico as tecnologias anteriores e posteriores ao cinematógrafo e a 

película.  

A partir da abordagem semântica binária de Machado, proponho a inserção de um 

terceiro sentido conceitual bastante difundido entre os estudos sobre o cinema: cinema stricto 

sensu expandido. A necessidade de criar uma nova nomenclatura reflete sobre o surgimento 

de teorias e técnicas que estabeleceram novas convenções hegemônicas para a cinematografia 

contemporânea. Neste sentido, o conceito de cinema é expandido a partir de aproximações 

formais entre a estrutura clássica do conceito stricto sensu e a estética audiovisual das 

tecnologias pós-celuloide, sobretudo, o vídeo, a televisão e os dispositivos digitais. Desta 

forma, o discurso do cinema stricto sensu expandido reitera o apagamento histórico que o 
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sentido lato sensu, proposto por Machado (1997, p.211), busca evidenciar quando considera 

que o cinema é “uma das mais antigas formas de expressão da humanidade, nascida quando 

algum homem pré-histórico fez projetar a sombra de suas próprias mãos nas paredes de uma 

caverna”. Na perspectiva do cinema stricto sensu expandido, amplia-se a noção de cinema ao 

inserir as tecnologias pós-celuloide, contudo, as expressões cinemáticas anteriores à película 

fotográfica e o cinematógrafo permanecem ocultas. Portanto, esta convenção conceitual não 

se enquadra nos sentidos de cinema propostos por Machado. Neste contexto semântico, com o 

objetivo de desvendar o nebuloso caso do nascimento e da morte do cinema, esta pesquisa se 

orienta a partir dos três caminhos conceituais acima descritos: cinema lato sensu, cinema 

stricto sensu (MACHADO, Arlindo, 1997) e cinema stricto sensu expandido2.  

O primeiro capítulo aborda a história do cinema stricto sensu, desde o (suposto) 

nascimento à (suposta) morte. Esta analogia com a vida orgânica está intrinsicamente 

relacionada à comercialização de suportes midiáticos industrializados e suas respectivas 

tradições culturais. Neste sentido, o conceito de cinema stricto sensu exibe sua íntima relação 

política e com o sistema financeiro: através da estandardização técnica e estética, os discursos 

autoritários e opressores dos produtos audiovisuais industrializados servem como importante 

dispositivo para o adestramento cultural e a padronização maquínica da subjetividade dos 

indivíduos dentro do controle do sistema de escravidão moderna neocolonial. Vale ressaltar 

que a rígida gramática da linguagem cinematográfica stricto sensu ainda é a principal 

referência dos artistas e teóricos do cinema. Na categoria conceitual stricto sensu, não são 

todos os trabalhos gravados e projetados em película de celuloide que se enquadram nesta 

concepção de cinema, pois existe um conjunto de aparatos técnicos e estéticos que o definem, 

como duração, tipo de montagem, ambiente de exibição, etc.  

Neste contexto, iniciamos uma leitura sobre o desenvolvimento do que denominamos 

de “cinema stricto sensu expandido”, que se refere à dilatação do conceito de cinema devido 

ao advento das tecnologias audiovisuais pós-celuloide, sobretudo, em relação à digitalização 

das mídias. Nesta perspectiva conceitual, os diversos problemas evidenciados demonstram a 

instabilidade da convenção do cinema baseada no cinematógrafo dos irmãos Lumière e na 

narrativa clássica hollywoodiana. Diante da convergência midiática para um computador 

metamídia e do exponencial desenvolvimento de formatos híbridos, muitos textos que 

abordam a concepção do cinema stricto sensu expandido, reivindicam novos métodos e 

																																																								
2 Termo cunhado pelo autor desse trabalho. 
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categorias de análise, pesquisa, criação e distribuição da arte. Neste sentido, o cinema se 

expande  tanto  em relação à  técnica  e  a estética pós-celuloide, como dentro do repertório da  

própria película. Assim, esta perspectiva do cinema demonstra que o suporte material não 

determina a linguagem enunciada. 

A noção do cinema stricto sensu expandido é, também, contemplada no segundo 

capítulo, no qual a busca por aproximações estéticas e tecnológicas entre as mídias, de 

diferentes tempos, capazes de ludibriar a imaginação para produzir a sensação de visualizar 

imagens em movimento projetadas por luzes e sombras. Neste horizonte estético, a 

digitalização das mídias vislumbra a entrada numa era pós-mídia, que decreta o fim da lista 

numérica das artes canônicas como modelo para setorizar os cursos de artes nas instituições 

de ensino e como guia para as áreas de financiamento público ou privado. Além disso, 

presume uma comunicação rizomática, portanto, em rede horizontal que conecta diversos 

pontos de enunciação dispersos, no lugar da comunicação de massa vertical, com fontes de 

emissão concentradas e destinadas à grandes públicos.  

Para complementar a perspectiva de expansão do conceito de cinema que incorpora, 

exclusivamente, as tecnologias pós-celuloide, o olhar arqueológico das mídias investiga o 

cinema dentro do sentido lato sensu, pois introduz as pinturas rupestres e a máquina orgânica 

corpo(mídia) na história da cinematografia, além de um vasto repertório de artifícios técnicos 

capazes de projetar imagens em movimento: desde o teatro de sombras turco e a lanterna 

mágica aos inventos do século XIX, anteriores à tecnologia dos irmão Lumière, como o 

bioscópio, o fenaquitoscópio, o mutoscópio e o quinetoscópio.  

As diversas leituras sobre o funcionamento do corpo, frequentemente, descrevem as 

máquinas biológicas com base nos aparatos técnicos presentes nos diversos mundos de mídias 

que ambientaram o tempo dos fisiologistas. Neste sentido, Empédocles, em 2.500 A.C, 

utilizou a estrutura da tocha de fogo como analogia para descrever a visão ocular humana; 

Kepler (1604) a luneta; Fritz Kahn, no início do século XX, compara à cinematografia da 

película fotoquímica; atualmente, esta faculdade da percepção é, geralmente, compreendida 

através do funcionamento da computação cibernética. Contudo, o biomimeticista Michael 

Conrad observa a necessidade de descrevermos o funcionamento das máquinas biológicas a 

partir dos seus próprios termos e conceitos, afim de traduzir, precisamente, a estrutura e a 

dinâmica destes complexos sistemas computacionais biológicos de transmissão, 

decodificação, aprendizagem e armazenamento de informações. Portanto, a Biomimética 

propõe uma inversão da abordagem tecnológica, com o intuito de compreender a natureza de 
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uma forma menos mecanicista e mais orgânica. Inspirados na sofisticada engenharia 

computacional biológica, os biomimeticistas unem os conhecimentos de engenheiros e 

biólogos para encontrar soluções técnicas mais eficientes para os problemas humanos. 

Portanto, a sabedoria da natureza guia este ramo das pesquisas computacionais, desde a 

escolha dos materiais utilizados pela vida (no caso, o carbono), ao funcionamento dos seus 

sistemas de processamentos moleculares paralelos de computação eletroquímica que, após 3,8 

bilhões de anos de aprendizagem através de testes evolutivos, compreendeu o que é mais 

adequado, mais eficiente ou o mais resiste. Desta forma, o segundo capítulo busca o sentido 

do cinema lato sensu dentro de um longo espectro temporal que aborda o passado, o presente 

e as possibilidades para o futuro mundo das mídias. Portanto, esta pesquisa é escrita numa 

perspectiva avessa à linearidade progressista, que presume o desenvolvimento cronológico de 

uma mídia mais simples para um aparato mais complexo, e contrária à padronização 

tecnológica, ideológica e estética. 

Ou seja, para desvendar os discursos sobre o nascimento e a morte do cinema, 

percorremos os caminhos teóricos da proposta estética pós-mídia, em diálogo com os estudos 

da arqueologia do cinema e da biomimética. Esta abordagem, permite-nos realizar uma 

análise diacrônica sincrônica, que compreende o tempo de uma forma mágica - conforme 

propôs Zielinski (2006, 2013), inspirado nos trabalhos de Flusser -, na qual o passado é 

considerado um conjunto de possibilidades para o futuro e não uma série de artefatos 

obsoletos por serem menos complexos ou eficientes. Portanto, esta análise arqueológica do 

cinema considera a coexistência dos diferentes tempos e verifica o funcionamento técnico e 

estético das tecnologias contemporâneas em constante diálogo com as variadas escritas 

cinemáticas dos fascinantes mundos de mídias ancestrais em busca dos futuros esquecidos. 

Como observa Peters (2000, p.39), um olhar atraente sobre os estudos pós-

estruturalistas da comunicação e da cultura decorre do “interesse por uma história crítica, ao 

se concentrar na análise diacrônica, na mutação, na transformação e na descontinuidade das 

estruturas; na serialização; na repetição; na arqueologia e, talvez, de forma mais importante, 

naquilo que Foucault, seguindo Nietzsche chama de ‘genealogia’”. Tais estudos constatam 

que toda linguagem, em suas variadas formas, é um código construído e apreendido ao longo 

da história; instrumento que serve ao ser humano como meio de expressão do pensamento, 

seja através da fala, da pintura ou do cinema. Contudo, sublinham que esses agentes 

territorializados de enunciação não possuem qualquer significado em si, pois o sentido 

estrutura sua lógica na experiência sensível do leitor e, para tanto, recorre ao reconhecimento 
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da sensação apreendida a partir das experiências cognitivas e sensitivas anteriormente vividas 

por este sujeito-leitor. Pois, como afirma Merleau-Ponty (2002, p.01): 
Exprimir não é então nada mais do que substituir uma percepção ou uma idéia por 
um sinal convencionado que a anuncia, evoca ou abrevia. É claro que não há 
somente frases feitas e que uma língua é capaz de assinalar o que ainda nunca foi 
visto. Mas como ela o poderia, se o novo não fosse feito de elementos antigos, já 
expressos, se não fosse inteiramente definível pelo vocabulário e pelas relações 
sintáticas da língua em uso?  

 

Uma vez que os códigos linguísticos são considerados estruturas convencionadas, não 

é pertinente lhes atribuir uma origem natural ou divina, pois se configuram em construções 

culturais, cristalizadas em gramáticas inflexíveis, socialmente desenvolvidas sob a égide dos 

poderes hegemônicos. Portanto, as linguagens atualmente em uso, “nós tratamos como 

simples variedade das formas canônicas que enunciam alguma coisa” (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 1). 

Nesta perspectiva, para averiguarmos os limites conceituais da convenção histórica do 

cinema, confrontaremos o discurso stricto sensu sobre o nascimento da sétima arte às teses de 

artistas e teóricos que refletem sobre a extinção das técnicas cinematográficas tradicionais 

devido à emergência de novas mídias. Este confronto de perspectivas sobre os fundamentos 

da cinematografia, associado ao estudo arqueológico da mídia e à proposta estética pós-mídia, 

permite-nos refletir sobre os diferentes períodos da história deste artifício técnico, desde o 

antigo mundo paleolítico, ao contexto contemporâneo e o devir do mundo de mídias. Desta 

forma, a pesquisa obtém uma leitura sobre o nascimento e a morte do cinema que evidencia as 

contradições internas instituídas no conceito da sétima arte, que resultaram no apagamento 

histórico de grandes inventos capazes de iludir os sentidos humanos para gerar espetáculos de 

imagens em movimento.  
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Capítulo I - O ‘nascimento’ do cinema 
 

Béla Balasz afirma que "o cinema é a única arte da qual se conhece o dia de 

nascimento" (apud LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.33). Com esta afirmação, Belasz 

ignora a história da fotografia que, assim como o cinema, possui um marco cronológico 

inaugural convencional, arbitrariamente estabelecido a partir dos experimentos do francês 

Joseph Nicéphore Niépce que, em 1826, conseguiu fixar informações luminosas numa placa 

de estanho sensibilizada com sais de prata iodizados. Apesar da associação conceitual entre a 

técnica proposta por Niépce e o termo “fotografia”, Niépce nomeou sua mídia de 

“heliografia” (escrita com a luz solar).  

Balasz e muitos outros importantes teóricos do cinema não possuem dúvida quanto à 

origem do cinema, pois atribuem precisamente à iluminada noite dos irmãos Lumière, em 

1895, quando projetaram uma sequência de fotogramas contendo a saída dos operários da 

fábrica Lumière. Nesta perspectiva, Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009, p.33) consideram 

que “ao contrário das outras artes, enraizadas desde sempre num passado milenar, o cinema 

surgiu de uma invenção técnica sem antecedente, elaborada em alguns anos apenas”. Desta 

forma, compreendem que estamos diante de uma arte “virgem tanto no plano estético quanto 

no técnico: uma arte cujo nascimento é sui generis, criada completamente a partir de quase 

nada e a uma velocidade fulgurante”. Segundo os autores, a partir do cinematográfico dos 

irmãos Lumière, o cinema “inventa a si mesmo, sem antecedente, sem referência, sem 

passado, sem genealogia, sem modelo, sem ruptura nem oposição. É, naturalmente, 

ingenuamente moderno” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.34). Neste sentido, Lipovetsky 

e Serroy (2009, p. 39) acreditam que o cinema nasceu “na época moderna, com uma técnica 

moderna e uma ambição moderna (registrar o movimento pela imagem e fazê-lo ver a um 

público)”. Para os autores, “o cinema é de essência moderna na medida em que concretiza 

esse valor propriamente moderno que é o Novo”.  

Devido a referência à patente dos irmãos Lumière, a utilização do cinematógrafo não 

foi atribuída, a priori, à uma expressão artística, pois entende-se que “não foi uma necessidade 

artística que provocou a descoberta e o funcionamento de uma técnica nova, foi uma invenção 

técnica que provocou a descoberta e o funcionamento de uma nova arte" (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2009, p.34). Desta forma, tais teorias atribuem o nascimento de uma linguagem ao 

surgimento de uma máquina. 

Neste sentido, a história do cinema stricto sensu contempla pouco mais de um século 

de busca técnica e estética por projeções luminosas de imagens em movimento. Apesar de ser 
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um minúsculo período dentro da história das máquinas cinemáticas, é determinante para a 

construção do atual sentido tradicional atribuído para o termo cinema.   

A visão do cinema considerada clássica, canônica ou tradicional se refere à um 

modelo de narrativa de imagens em movimento, iniciado na segunda década do século XX. A 

priori, esta poderia ser descrita, precisamente, como a história do cinema industrial – que 

compreende, exclusivamente, duas vertentes: estatal ou empresarial. Contudo, esta 

perspectiva possui um ponto cego dentro da história do cinematógrafo, relativo aos anos 

anteriores à Sergei Eisenstein e D. W. Griffith. 

Desde o polêmico marco inaugural do cinematógrafo dos irmãos Lumière até o longa-

metragem “O Nascimento da nação” (1915) de Griffith, existem mais de duas décadas da 

história do filme apagadas do conceito de cinema. Nesta abordagem histórica, a passagem do 

século XIX para o século XX é observada dentro de uma perspectiva evolutiva-cronológica 

que considera os primeiros trabalhos com o cinematógrafo elétrico primitivos, no sentido de 

atrasados, menos complexos ou imaturos por não se conhecer o verdadeiro potencial da 

mídia. Como, por exemplo, Scolari, no artigo Media Evolution (2013), no qual considera que 

o cinema necessitou quase duas décadas para estabilizar sua própria linguagem, baseada nos 

trabalhos de David Griffith e Sergei Eisenstein. Para Scolari (2013), quando uma nova mídia 

ainda não estabilizou sua própria gramática, os criadores não sabem como gerar conteúdos 

específicos para o novo dispositivo de comunicação. Portanto, defende que a linguagem 

cinematográfica não nasceu junto com seu respectivo dispositivo técnico, já que os primeiros 

filmes dos irmãos Lumière não incluíam close-ups, travellings, flashbacks, ou edições 

paralelas.  

Assim como Scolari, muitos artistas e teóricos seguem o pressuposto de que a 

linguagem cinematográfica só foi constituída a partir dos anos 1915. Neste sentido, os anos 

iniciais do cinematógrafo ficaram na sombra da estrutura industrial que formatou o conceito 

de cinema dentro dos hábitos culturais de produção e consumo de seus produtos enlatados, 

recheados de propagandas ideológicas.  

Portanto, um olhar atento sobre os filmes produzidos nos 15 primeiros anos da 

tecnologia proposta pelos irmãos Lumière, como o de Flavia Cesarino e seu orientador 

Arlindo Machado, desmistifica a ideia de que um suporte técnico material específico possui 

uma única forma de expressão estética ideal, pois aborda as ricas possibilidades 

experimentadas neste curto período criativo. Segundo Cesarino, as datas referentes ao que 

enquadra como “primeiro cinema” não são arbitrárias, pois foram baseadas nas características 
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técnicas e estéticas próprias de uma mídia específica dentro de um dado momento histórico. 

Neste contexto, os historiadores do cinema detectaram características constantes relativas aos 

“modos de produção e exibição dos filmes, à composição e comportamento do público e às 

formas de representação destes filmes” (CESARINO, 2005, 35).  

A abordagem histórica da autora, inspirada nos estudos na língua inglesa chamados de 

early cinema, formula uma taxonomia de identidades de gênero estético, a partir de 

características comuns nos filmes do primeiro cinema. Apesar de instáveis, apresentam 

semelhanças fundamentais em seus conceitos narrativos e sensitivos como, por exemplo, as 

obras de comédia, gângster, perseguição, atualidades e vaudeville. Entretanto, a pesquisa de 

Cesarino ressalta, sobretudo, a qualidade mutante dos meios de produção de filmes, anteriores 

ao domínio das grandes companhias estadunidenses, que impôs um período homogêneo de 

produção e consumo cinematográfico.  

A partir da análise dos filmes produzidos nos 15 anos iniciais do cinematografo, a 

busca de Cesarino por padrões culturais que definissem as tradições associadas ao cinema até 

1908, a leva a perceber que este momento do cinema é composto por constantes 

transformações, com poucos elementos de estabilidade (Musser).  

 
Existe mudança e diversidade nas formas de produção de filmes, nas práticas de 

exibição destes filmes, na composição do público, nas estratégias de 

comercialização, nos temas filmados e na maneira de filmá-los. É um tempo em que 

a falta de controle institucional e também a ausência de regras rígidas, tanto formais 

quanto morais, dão aos primeiros cineastas uma certa liberdade de criação. 

(CESARINO, 2005, p.35) 

 

Se, como estima Gunning, restam menos de 20% dos conteúdos produzidos no 

período analisado por Cesarino, é notável que uma grande parte das convenções e tradições 

estéticas foram descartas obrigatoriamente de sua pesquisa, já que não existem registros ou 

relatos de todas as manifestações realizadas no suporte fílmico nos 15 primeiros anos após os 

Lumières lançarem uma espécie de cinematógrafo. Contudo, existem referências suficientes 

para que o historiador Tom Gunning (apud CESARINO, p.110) pudesse afirmar que não 

existe “um primeiro cinema único e homogêneo”, como podemos classificar a produção 

hollywoodiana, mas uma diversidade de expressões, espaços de projeção, construções 

narrativas, temas filmados, associação com outras artes, outras mídias e tecnologias. Assim, o 

cinema emergia como uma gigantesca forma hibrida que não estava preocupada em buscar a 
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especificidade de um novo dispositivo de imagens em movimento. Inclusive, porque a cultura 

artesanal de produção midiática do período que antecedeu a industrialização do cinema no 

final do século XIX, oferecia um mundo com grande diversidade de máquinas estéticas, com 

constantes inovações experimentais.  

O primeiro cinema floresceu no início do processo de industrialização das mídias. 

Cesarino aborda, portanto, um período que possui os processos de produção do suporte 

tecnológico (a película e o cinematógrafo) sob o domínio de industrialistas como os Lumières 

e Thomas Edison, contudo, a gravação, a circulação e a projeção de filmes eram livres dos 

esquemas de padronização industrial. Tal condição resultou numa multiplicidade de formas de 

expressão do filme que, segundo Cesarino, só despertaram o interesse dos teóricos do cinema 

no final da década de 1970. 

A análise da autora, em relação aos filmes do primeiro cinema, busca as lições que 

este período, ocultado pela hegemonia das indústrias norte-americanas, oferece para a 

produção cinematográfica em nosso tempo e futura. Neste sentido, Cesarino traça constantes 

paralelos entre o primeiro cinema e a produção do presente, sincronizando os movimentos de 

convergência e divergência “nos caminhos tortuosos e descontínuos do cinema de todos os 

tempos” (MACHADO, 2005, p.13). Assim, observa, por exemplo, que o hibridismo, evidente 

nos primeiros filmes, voltou a aparecer com grande força a partir das tecnologias audiovisuais 

pós-celuloide. 

No primeiro cinema, descrito por Cesarino, a fronteira entre ficção e documentário é 

tênue, pois havia livre mistura de filmes encenados e os chamados "atualidades".  

 
Nas atualidades apareciam não apenas cenas reais da vida cotidiana, cenários 

naturais, paisagens de terras distantes, desfiles e multidões nas ruas, mas também 

encenações de acontecimentos recentes - as "atualidades reconstituídas" - como 

guerras, incêndios, terremotos e assassinatos famosos, não havendo uma clara 

diferenciação no tratamento daquilo que tinha sido captado no calor da hora e o que 

tinha sido representado diante das câmeras por atores de teatro ou até parentes dos 

realizadores. (CESARINO, 2005, p.45) 

 

Tais filmes não eram produtos acabados. Cabia ao projecionista escolher a sequência 

narrativa no momento da exibição, a partir de curtos rolos de filmes adquiridos 

separadamente, que, em sua maioria, eram compostos por apenas um plano fixo. “Os 

primeiros filmes, portanto, tinham herdado essa característica de serem atrações autônomas, 

que se encaixavam facilmente nas mais diferentes programações” (CESARINO, 2005, p.43). 
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A análise histórica deste período é reveladora, pois detecta a grande heterogeneidade 

das expressões estéticas do filme que foram difundidas no curto período entre o final do 

século XIX e início do século XX. Em geral, Cesarino aponta que as expressões poéticas do 

primeiro cinema eram completamente diferentes da rígida gramática da linguagem 

cinematográfica industrial hollywoodiana, cheia de regras de produção, projeção e consumo 

que se estabeleceram rapidamente a partir do surgimento das companhias cinematográficas 

norte-americanas. Num passe de mágica, esvaziaram o sentido histórico do cinema para 

adequá-lo ao modelo mais eficiente comercialmente. O formato industrial hegemônico, 

intitulado canônico, clássico, ou tradicional ainda rege a convenção conceitual do cinema 

atual, apesar de ter sido profundamente abalado pela contaminação das tecnologias pós-

celuloide e dos pensamentos dos historiadores do “primeiro cinema” e da “arqueologia do 

cinema”. Convencionalmente, o atual conceito de cinema vive um momento histórico 

extremamente difuso e instável – qualidades não compatíveis com uma linguagem canônica, 

portanto, pura, específica e imutável.  

No período nomeado por Cesarino como primeiro cinema (1895 à 1908), o 

cinematógrafo dos irmãos Lumière coexistia com outros dispositivos técnicos de projeção de 

imagem em movimento. Esta situação midiática era evidente nas Feiras de Inovações 

Científicas, na qual diversos artefatos eram apresentação lado a lado. As feiras deste período 

funcionaram, portanto, como uma vitrine espetacular das inovações tecnológicas. Além do 

quinetoscópio e do mutoscópio, que eram formas individualizadas de visualizar as projeções 

de imagens em movimento, Cesarino destaca o stereorama e o mareorama entre os inventos 

apresentados na Feira de Paris em 1900. 

O stereorama era “um trabalho de pintores orientalistas, e reproduzia uma viagem pelo 

Mediterrâneo ao longo da costa argelina, partindo de Bône ao amanhecer e chegando em Orã 

no pôr-do-sol" (TOULET, Emmanuelle apud CESARINO, 2005, p. 25). Uma tela móvel e 

efeitos de luz causavam no público a “sensação de deslocamento, dentro da paisagem que se 

movia lentamente diante dos olhos do espectador” (CESARINO, 2005, p. 24/25). 

O mareorama estava construído num prédio de quarenta metros de altura, onde cabiam 

mil e quinhentas pessoas. Sua atração era a simulação de uma viagem pelo Mediterrâneo, 

entre Marselha e Constantinopla. Assim, Cesarino descreve a composição e os efeitos 

programados por esta sofisticada forma de projeção: 

 
Os espectadores entravam numa cabine de navio simulada, diante da qual uma 

imensa tela de 15 m de altura mostrava uma paisagem pintada. Atores vestidos de 
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marinheiros e eventuais músicos e dançarinos recebiam os passageiros. Enquanto 

isso, uma equipe escondida trabalhava para movimentar a cabine dos passageiros 

simulando oscilações marítimas. Desenrolavam lentamente os mil metros de tela, 

fazendo desfilar a paisagem, e controlavam os efeitos de luz - que variavam 

conforme a hora do dia que fosse representada. Movimentavam ainda uma 

plataforma coberta de algas marinhas, para criar a ilusão (olfativa!) de uma brisa 

marítima. (CESARINO, 2005, p. 26) 

 

Além destas formas de projeção fantásticas que pretendiam maravilhar o espectador, 

Cesarino (2005, p.27/28) destaca “o Phono-Cinéma-Théatre, que envolvia a projeção de 

filmes e a execução de gravações fonográficas”; o Théatroscope, que combinava "imagens 

cinemáticas e ilusões de ótica, misturadas com dioramas e acompanhadas de performances 

musicais e gravações fonográficas" (CESARINO, 2005, p.29); e o Cineorama, patenteado em 

13 de novembro de 1896, por Grimoin-Samson. Seu invento consistia num “panorama que, ao 

invés de utilizar telas pintadas, mostrava filmes de paisagens [...] que simulava uma viagem 

de um balão sobre a Europa” (CESARINO, 2005, p.27). Uma tela circular em 360 graus 

envolvia o público que assistia as projeções de um filme de 70 mm, colorido à mão, feito a 

partir de um voo de balão real. Nesta perspectiva, Cesarino (2005, p.27) observa que “na 

passagem do século, cada novo tipo de performance era batizado com um nome inédito, e 

muitas vezes era patenteado, no caso de envolver maquinário específico”. Inclusive, Tom 

Gunning (1996) sublinha as projeções de imagens em movimento ainda não eram chamadas 

de “cinema” no final do século XIX, mas de “fotografias animadas”. 

  A maioria das atrações visuais da feira de Paris, segundo Cesarino (2005, p.25), 

adotavam “métodos de ilusionismo utilizando imagens, fotográficas ou não, para simular 

viagens no tempo e no espaço. Eram o que os contemporâneos chamavam de espetáculos 

‘totais’ ou ‘ultra-realistas’ ”. Nestas feiras, “os filmes que se exibiam eram em geral aqueles 

que reproduziam paisagens externas, com caráter documentário: gente tomando banho de rio, 

o mar batendo nas pedras, desfiles de autoridades, cenas urbanas, multidões” (CESARINO, 

2005, p.29). 

Além das Feiras de Inovações, o habitat cultural e social do tempo dos primeiros 

filmes é corporificado nos Vaudevilles e nos Nickelodeons. Contudo, muitos outros espaços 

podem ser inseridos nesta lista, como quermesses, lojas de departamento, museus de cera, 

circos e teatros populares, parques de diversões, cafés, espetáculos itinerantes ou qualquer 

lugar onde houvesse espetáculos de variedades. Nestes espaços, “desde 1895, circulava pela 

França filmes que mostravam números de magia, gags burlescas, encenações de canções 
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populares e contos de fada” (CESARINO, 2005, p.29). 

Apesar da evidência de diversas mídias espetaculares de projeção de filmes no final do 

século XIX e início do século XX, grande parte dos estudos de cinema segue, puramente, a 

convenção comercial que associa o nascimento oficial do cinema à projeção, em 1895, dos 

irmãos Lumière na França, quando exibiram durante 1 minuto o movimento de saída dos 

operários da fábrica Lumière em Lyon. Apesar do mérito do marco original do cinema ser 

atribuição ao invento dos irmãos Lumière, mesmo a tecnologia do cinematógrafo possui 

evidências anteriores que levam, inclusive, o mesmo nome. Como o cinematógrafo de Léon 

Bouly, registrado em 1892. A máquina de Bouly possui as mesmas propriedades do invento 

dos irmãos Lumière, pois utiliza uma sequência de fotogramas, fixados em películas de 35mm 

(porém, não perfuradas), para a análise e síntese do movimento. Ambas oferecem as funções 

de filmar, revelar a película e projetar condensadas no dispositivo técnico. No entanto, devido 

à falta de pagamento dos tributos da patente em 1894, o nome “cinematógrafo” ficou 

novamente disponível para o registro de outros produtores. Em 1893, Jean Aimé LeRoy criou 

um projetor de filmes também apelidado de cinematógrafo. A primeira exibição pública do 

invento de LeRoy foi em Nova York em 1894, aproximadamente, um ano antes da projeção 

dos irmãos Lumière. Apesar deste evento ser anterior, LeRoy não patenteou sua máquina, o 

que compromete a comprovação da data de invenção do seu projetor cinematográfico. 

O desejo de criar um suporte capaz de sintetizar o movimento, através de uma 

sequência de fotogramas, originou diversos inventos no final do século XIX. Destacam-se o 

bioscópio (bioscope), projetor criado pelos irmãos alemães Skladanowsky e lançado para um 

público pagante 27 dias antes da exibição dos irmãos Lumière; e o cinetoscópio ou 

quinetoscópio (kinetoscope), um instrumento de projeção interna, criado por William 

Kennedy Laurie Dickson, chefe engenheiro da Edison Laboratories, de Thomas Edison, em 

1891, nos Estados Unidos. Além de inúmeras outras máquinas criadas com o objetivo de 

projetar imagens em movimento como o anortoscópio produzido, em 1827, por Joseph 

Plateau, o popular e diverso fenaquitoscópio, o mutoscópio, patenteado por Herman Casler 

em 21 de novembro de 1894, ou o cronofotógrafo, criado pelo fisiologista Étienne-Jules 

Marey em 1887.   

Aqui, notamos a pluralidade de máquinas criadas para iludir a visão humana, a fim de 

causar a sensação visual de movimento através da projeção de sequências de imagens 

estáticas. Enquanto não surgia uma tecnologia de sintetização do movimento eficiente em 

termos comerciais, a busca pelo desenvolvimento de aparelhos de registro e projeção 
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cinematográfica era plural e diversa. Neste contexto, a experimentação e o risco possuíam 

ocorrência proeminente, pois não havia uma forma e um percurso definido para esta 

expressão. Fato que evidencia uma constelação de pioneiros inventores da cinematografia. 

Entretanto, após a ampla aceitação do cinematógrafo dos irmãos Lumière, a produção 

cinematográfica concentrou seus esforços no desenvolvimento desta tecnologia de projeção. 

A película de 35mm, perfurada, se tornou o suporte convencional e o estudo da expressão 

cinematográfica fixou o olhar neste material específico. As outras possibilidades técnicas, já 

criadas ou a serem concebidas, cederam à padronização do suporte.  

O fenômeno da padronização técnica da cinematografia, descartou o potencial de 

outras origens técnicas para o cinema. Não se pode supor qual seria a consequência na 

expressão cinematográfica caso a tecnologia lançada pelos irmãos Lumières coexistisse com 

outros meios de sintetização de imagens em movimento. Por exemplo, caso Thomas Edison e 

sua equipe persistissem na criação de um fonógrafo visual, a fim de reduzir o estranhamento 

causado no público ao desfrutar de uma apresentação musical sem a imagem dos músicos, 

talvez a espera de quase meio século por um cinema sonoro fosse bastante reduzida, além de 

propor outro modelo de cinema, que compreende o som como princípio, no lugar da imagem.  

A evidência deste desejo foi registrada, em 1887, quando Edison escreveu: 

  
Ocorreu-me a ideia de que seria possível construir um instrumento capaz de fazer 
para o olho o que o fonógrafo faz para os ouvidos e que, por uma combinação dos 
dois, o som e a imagem em movimento poderiam ser registradas e reproduzidas 
simultaneamente. (apud MACHADO, 1997, p.154) 

 

No entanto, Edison segue o caminho da tecnologia do cinematógrafo dos irmãos 

Lumière e lança, em 1896, o vitascópio (vitascope), que apresenta as mesmas características 

que o teatógrafo (tetatograph) de Robert William Paul, lançado apenas um mês antes. O 

vitascópio e o teatógrafo foram os principais projetores comercializados na primeira década 

do século XX.  

As primeiras experiências com o cinematógrafo não presumiam uma sala escura, com 

pessoas concentradas numa mesma direção. Segundo Machado (1997, p.78), durante os vinte 

primeiros anos do cinematógrafo, nos grandes centros urbanos dos países industrializados, os 

filmes eram projetados em casas de espetáculos de variedades onde se podia comer, beber e 

dançar durante a exibição; como os music-balls na Inglaterra, os café-concerts na França e os 

vaudevilles nos Estados Unidos. Ou seja, “o cinema era, então, uma das atrações entre as 
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outras tantas oferecidas pelos vaudevilles, mas nunca uma atração exclusiva, nem mesmo a 

principal” (MACHADO, 1997, p.78).   

Segundo Cesarino (2005, p.46), “os filmes exibidos nos vaudevilles incluíam 

filmagens dos números encenados nos próprios vaudevilles, além de números de magia e 

ilusionismo, e quadros vivos sobre temas religiosos ou populares, muitas vezes retratados em 

músicas, piadas e cartoons”. Neste contexto, a autora destaca os vaudevilles como principal 

local de exibição do primeiro cinema. 

Eileen Bowser afirma que nos vaudevilles se vendia bebidas alcoólicas e era ponto de 

prostituição, o que o configura como um ambiente underground repleto de anarquia estética.  

 
Os vaudevilles tinham surgido a partir de teatros de variedades – com conotações 

exclusivamente eróticas - que, em geral funcionavam anexos aos chamados "salões 

de curiosidades" (que exibiam coisas como mulheres barbadas, anões, bichos de 

duas cabeças e outras aberrações) dos dime museums (museus cujas atrações 

custavam dez centavos). Mas nas últimas décadas do século XIX o vaudeville já 

estava deixando de ser um espaço pervertido. (CESARINO, 2005, p.40/41) 

 

A fim de atrair a audiência familiar, a transformação ideológica dos vaudevilles, no 

final do século XIX e início do século XX, eliminaram a venda de bebidas alcoólicas, 

“criaram ambientes elegantemente decorados, limparam os números oferecidos pelos 

performers” (BROWSER, Eileen, 1982 apud CESARINO, 2005, p.41). Como negócio, a 

obtenção de lucros através das projeções de filmes progrediu em escala exponencial. Cesarino 

(2005, p.41) aponta que, “em 1896, o vaudeville estava se tornando a forma mais frequente de 

diversão popular e a competição entre os teatros começou a se acirrar intensamente”.  

A predominância do cinema nos hábitos culturais ascendeu com o surgimento dos 

nickelodeons nos EUA - salas de exibição exclusivas para filmes, que sucederam o período 

dos vaudevilles. No princípio, tratavam-se de armazéns adaptados, pouco confortáveis, com 

ingressos a preços populares (1 moeda de nickel). Nestas pequenas salas de cinema, 

projetavam-se filmes curtos, acompanhados de uma trilha musical realizada ao vivo. “Assim, 

de 1906 a 1915 os filmes passam a ser exibidos como atrações exclusivas devido ao seu 

enorme sucesso, em grandes armazéns que eram transformados em cinemas do dia para a 

noite, impulsionados pela altíssima lucratividade do empreendimento” (CESARINO, 2005, 

p.59). Sobre este período, Cesarino (2005, p.59) sublinha que, junto ao aumento do público 

do cinema, registrou-se o “surgimento de grandes empresas no controle dos distintos ramos da 
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atividade cinematográfica” que passam a “moralizar o cinema e criar formas de autocensura e 

auto-regulamentação”.  

Segundo Arlindo Machado (1997, p.76), este primeiro movimento cinematográfico 

“reunia, na sua base de celuloide, várias modalidades de espetáculo derivadas de formas 

populares de cultura, como o circo, o carnaval, a magia e a prestidigitação, a pantomima, a 

feira de atrações e aberrações etc”. Devido ao conteúdo amoral, tais espetáculos foram 

perseguidos por autoridades conservadoras e confinados em guetos nas periferias das cidades. 

Dirigida aos operários, as exibições cinematográficas formavam “um outro mundo paralelo ao 

da cultura oficial, um mundo de cinismo, obscenidades, grossuras e ambiguidades, onde não 

cabia qualquer escrúpulo de elevação espiritualista abstrata”. (MACHADO, 1997, p.76) 

Outra característica que diferencia estas primeiras expressões cinematográficas da 

experiência estética do cinema tradicional do século XX é o fato de não existirem narrativas 

lineares e fixas. Portanto, o projecionista escolhia a sequência dos quadros a serem exibidos. 

Compravam-se diversos rolos de filmes autônomos para serem exibidos sem um regimento de 

continuidade. Machado (1997, p.88) aponta que “um dos primeiros dramas de ficção com 

razoável duração e com esboço mínimo de ‘história’ foram as Paixões, encenações da vida de 

Cristo por meio de quadros”. Entre 1897 e 1907, diversas versões foram filmadas no formato 

de tableaux vivants, com intertítulos verbais como “Anunciação de Nossa Senhora”, 

“Adoração dos Reis Magos”, iniciando a noção de sucessão dos quadros.  

Machado (1997, p.90) sublinha que, na época, Paixões não era considerado um filme 

único, mas um conjunto de filmes independentes vendidos separadamente. Além de se 

configurar numa criação coletiva, em progresso continuo (work in progress): diversos autores, 

em diferentes datas, acrescentaram peças na construção desta narrativa sem, contudo, decretar 

um fim para o enredo e para a produção de novos quadros.  

O regimento de que um filme é uma sequência de planos coerentes, interligados e 

fixos, a fim de narrar uma história, demorou a se estabelecer convencionalmente, pois, o 

primeiro conceito de cinema, baseado no cinematografo dos irmãos Lumière, compreende que 

cada quadro é um filme independente. Esta crise do cinema, no início do século XX, originou 

um grande debate judicial em que o próprio conceito de filme foi colocado em questão. Em 

1904, MacCutcheon, junto a Biograph, processaram Edwin S. Porter, cineasta-operário da 

companhia de Thomas Edison, por plágio do filme de perseguição Personal. Edison e Porter 

utilizaram o conceito de cinema em vigor, “alegando que a Biograph registrou Personal como 

um único ‘filme’, mas ele era, na verdade, um conjunto de filmes, pois era constituído de uma 
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certa quantidade de quadros separados” (MACHADO, 1997, p.122). Assim, argumentaram 

que os autores de Personal não possuíam o copyright de cada um dos quadros separadamente. 

No entanto, em maio de 1905, o juiz Lanning emitiu a sentença dando ganho de causa 

a Biograph. No processo, o juiz declarou que “uma série de imagens que podem ser 

projetadas em um movimento de rápida sucessão sobre uma tela e que conta uma só e mesma 

história, de maneira coerente” (apud MACHADO, 1997, p.122) constitui um filme único e 

pode ser registrado no copyright, “como uma só e mesma unidade fotográfica, ou seja, como 

um filme” (MACHADO, 1997, p.122). 

 
Assim, oficial e legalmente, o Personal de MacCutcheon entrou para a história do 
cinema como o primeiro ‘filme’ no novo sentido defendido por aqueles que 
queriam mudanças no regime institucional do cinema: como uma sucessão coerente 
de unidades independentes e discretas (planos e não mais tableaux autônomos), 
ligadas entre si por nexos internos de sucessão no tempo e de progresso no espaço. 
(MACHADO, 1997, p.122) 

 

A partir desta jurisprudência, que serviu de fundamento para toda a produção 

cinematográfica posterior, o conceito de cinema ganhou uma nova forma que se enraizou na 

produção de filmes no século XX. Como consequência, interrompeu-se a realização de outras 

possibilidades cinematográficas, descartou-se a história das expressões iniciais desta mídia e 

as características estéticas do novo modelo hegemônico de cinema foram naturalizadas, 

consideradas essenciais e inerentes à expressão do cinema.  

O filme “enlatado” é um objeto fixo e padronizado para ser vendido no mercado 

cultural, com todos os direitos reservados à um único “autor”. Esta condição política e 

econômica concebeu o fundamento da repetição da projeção, o que possibilita emitir uma 

mesma narrativa, simultaneamente, para diferentes públicos, em diferentes espaços, através 

do artifício da reprodutibilidade técnica de um conteúdo finalizado. O sucesso do cinema de 

narrativa clássica, proposto pela geração de Griffith, destacou a cinematografia como uma das 

mais importantes mídias do século XX, pois é notável os efeitos culturais, sociais e políticos 

conquistados através desta forma de expressão que coexistiu com as duas guerras mundiais.  

Entretanto, a condição inicial do cinematógrafo não deve ser entendida como uma 

expressão menos evoluída, em contrapartida à um desenvolvimento linear que presume uma 

melhoria e complexificação das tecnologias de expressão com o passar dos anos, pois, 

atualmente, os filmes que exprimem as formas “expandidas” e “libertárias” do cinema, 

utilizam estruturas já realizadas nos primeiros anos do cinematógrafo: como a construção de 

narrativas não-lineares; a possibilidade de interferência do projecionista na sequência de 
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exibição dos quadros; sensações anamórficas de tempo e movimento; exibições de filmes em 

espaços iluminados e não exclusivos, portanto, não como atração principal, mas como 

complemento de outras expressões artísticas; trabalho em progresso, sem um fim determinado 

para a produção e o enredo da obra (work in progress). Este modo de produção e circulação 

do cinema, preexistente à fundação da indústria cinematográfica estadunidense, denuncia à 

imposição de um modelo cinematográfico hegemônico, construído durante o século XX, que 

constitui a identidade à qual atribuímos o significado de cinema atualmente. 

A perspectiva histórica do cinema stricto sensu, compreende que os primeiros filmes 

eram “propostas hesitantes, primitivas e desarticuladas de se construir uma linguagem 

propriamente cinematográfica” (CESARINO, 2005, p.72). Por esta razão, essas obras ficaram 

esquecidos nos arquivos das cinematecas, classificadas como pré-cinematográficas. Neste 

sentido, Cesarino (2005, p.73) sublinha que a história institucional concebe o cinema de um 

ponto de vista evolutivo: “ela considera o primeiro cinema como uma época basicamente 

infantil, em que certos pioneiros particularmente sensíveis aos germes de uma nova 

linguagem se punham a experimentar seus verdadeiros princípios”. Nesta perspectiva, a 

historiografia “oficial” compreende que, aos poucos, o cinema “superou as limitações iniciais 

e se transformou em arte ao encontrar os elementos específicos de sua linguagem. Tal 

especificidade estaria justamente ligada à questão narrativa e à instituição da montagem como 

instrumento fundamental para o cinema narrativo” (CESARINO, 2005, p.72).  

Arlindo Machado (1997) denomina como stricto sensu a perspectiva teórica que 

considera o cinematógrafo o marco inaugural do cinema; em oposição ao sentido lato sensu, 

que abrange as técnicas de projeção de imagens em movimento de tempos remotos e futuros. 

Não é difícil verificar que este percurso histórico reduzido formatou o sentido do que 

convencionamos chamar de cinema. Basta observar que o signo visual para representar este 

conceito é o rolo de película de 35mm perfurado. Esta convenção artística nasceu através da 

indústria cultural e foi reforçada, durante o século XX, por cineastas, críticos e pesquisadores 

de cinema. Neste sentido, os esforços teóricos para analisar a produção do cinema limitaram a 

tecnologia e a estética desta escrita à um curto período cronológico que compreende pouco 

mais de um século. Ao esvaziar a história do cinema, o sentido comercial foi naturalizado, ou 

seja, cristalizou-se o consenso de que a forma essencial do cinema se refere à tecnologia do 

cinematógrafo dos irmãos Lumière e ao modelo linear de narrativa clássica, ocultando a 

milenar busca humana por uma escrita do movimento.  
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Se hoje compreendemos o cinema como a experiência de assistir uma sequência de 

planos exibidos horizontalmente que ilustram uma história, numa sala escura, com um único 

foco de luz que projeta as imagens numa tela retangular fixa, devemos atribuir o mérito ao 

nascimento da indústria cinematográfica e ao trabalho de cineastas como Porter, Griffith e 

Eisenstein que desenharam os fundamentos narrativos do que viria a se estabelecer como uma 

rígida gramática cinematográfica adequada aos meios de produção industrial e ao domínio de 

um público de massa. 

Para se adequar às tradições artísticas das classes dominantes, este novo modelo de 

cinema se afastou moralmente das primeiras produções marginais exibidas nas periferias e, 

rapidamente, formatou a narrativa para contar histórias, tramas com apresentação de 

personagens, clímax e desfecho, inspirado nas artes eruditas do século XVIII e XIX - a 

literatura, o teatro, a ópera. Com as projeções de filmes alinhadas aos costumes e tradições de 

uma leitura linear, centrada no texto verbal, a burguesia, enfim, sente-se convidada à desfrutar 

da experiência cinematográfica. O teórico francês Christian Metz concorda com Greenaway 

ao observar que “a maior parte dos filmes gravados atualmente, bom ou mau, original ou não, 

comercial ou não, possuem em comum a característica de contar uma história” (1970 apud 

MANOVICH, 1995, p.01, tradução nossa).3 

Nesta perspectiva, o conteúdo do cinema foi adequado à linearidade do texto verbal. A 

metáfora da câmera-caneta – expressão fundada por Alexandre Astruc, em 1948 -, evidencia 

os fundamentos literários incrustrados no conceito stricto senso. Aumont (2008, p.32) 

considera que “fazer cinema é igual a “fazer literatura”, pois com o cinema, pode-se 

“escrever” e contar histórias. Cesarino evidencia esta mesma compreensão de cinema nos 

trabalhos dos historiadores clássicos Lewis Jacobs, Georges Sadoul e Jean Mitry. Neste 

sentido, um filme nasce do roteiro verbal. Ou seja, planeja-se com palavras o que se pretende 

exibir audiovisualmente. Portanto, Greenaway (2001, p.09) conclui que, “em praticamente 

todos os filmes a que assistimos, podemos ver o diretor seguindo ao texto”. 

Para Greenaway (1992/2000), o esquema narrativo da cinematografia do final do 

século 20 não desenvolveu muito mais do que Griffith propôs. O artista britânico entende que 

o cinema não é o melhor meio para contar histórias, pois considera que a literatura é superior 

ao cinema como forma de narração, já que potencializa a imaginação como nenhuma outra 

																																																								
3 “Most films shot today, good or bad, original or not, “commercial” or not, have as a common characteristic that 
they tell a story”. 
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mídia. O cinema, ao contrário, estreita as possibilidades do leitor de elocubrar as encenações, 

pois preenche figurativamente e  sonoramente as indicações narrativas do diretor. Portanto, 

defende que o cinema não deve ser utilizado para simplesmente ilustrar a literatura. Nesta 

perspectiva, sugere que “há fortes indícios de que D.W. Griffith, orgulhoso artesão de 

Intolerância, levou-nos todos na direção errada. Ele escravizou o cinema ao romance do 

século XIX” (GREENAWAY, 2001, p.10).  

D. W Griffith foi um personagem crucial para a indústria norte-americana no processo 

de transição da linguagem cinematográfica do primeiro cinema para o cinema institucional de 

narrativa clássica. Assim, com o objetivo de atrair os burgueses e os pequenos burgueses para 

as salas de projeção, o trabalho de Griffith, como demonstra Tom Gunning (1996, p.64), foi o 

de "integrar o cinema à cultura dominante". Neste sentido, entre 1913 e 1915, começou “a 

aparecer os filmes de longa metragem, ao mesmo tempo em que se dá o aperfeiçoamento dos 

dispositivos narrativos surgidos na fase anterior. Tratava-se, a partir daí, de assegurar a 

hegemonia da indústria cinematográfica norte-americana” (GUNNING, 1996, p.60). Griffith 

é uma figura tão enaltecida na história clássica que o historiador Nicholas Vardac (apud 

CESARINO, 2005, p.73), em 1949, datou, precisamente, a chegada do cinema como uma 

forma de arte autônoma e amadurecida a partir da apresentação de Griffith, em 1915, de “O 

nascimento de uma nação”. 

Deste modo, esse modelo hegemônico de fabricação cinematográfica contaminou a 

produção do cinema no século XX, produzindo uma serie fractal de filmes que repetem e 

reproduzem a estrutura narrativa tirânica do texto, sem apresentar novas propostas estéticas 

que ampliem as possibilidades de expressão deste meio. Para Greenaway (1988/2000, p.52, 

tradução nossa), “parece que a maioria dos diretores fazem seus filmes com apenas um olho 

aberto e os braços amarrados atrás das costas”.4  

Greenaway observa que grande parte da produção de filmes não utiliza as ricas 

possibilidades artísticas que esta mídia oferece, pois centraram a produção do cinema com 

base na linearidade do texto verbal, ao implantar a premissa de que nos filmes é preciso ter o 

texto antes das imagens. Para Greenaway: 

 
Os americanos não entendem a que a metáfora do cinema se refere. Eles são 
extremamente bons em fazer filmes com narrativas lineares, retas, que entretêm 
soberbamente. Mas muito raramente fazem qualquer outra coisa. Todo o propósito 

																																																								
4 “It seems to me that the majority of directors make theirs films with only one eye open and their arms tied 
behind them”.	
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dos meus esforços cinemáticos é para explorar a metáfora e o símbolo. 5  
(GREENAWAY, 1990/2000, p.98, tradução nossa) 
 
 

Dirigido por Greenaway, o filme “O livro de cabeceira” (1996), inspirado nos escritos 

de Sei Shonagon, cortesã real japonesa no século X, segundo o diretor, “foi feito para lançar 

mais uma pedra no poço de minha desconfortável sensação de que até hoje não se viu nenhum 

cinema. O que vimos foram só 105 anos de textos ilustrados” (GREENAWAY, 2001, p.09). 

Greenaway (2001, p.11) afirma que, apesar de utilizar um livro como fundamento para sua 

obra cinematográfica, ele está “homenageando, não ilustrando, nem ao menos interpretando 

um belo espécime de escrita”.  

Além da linearidade narrativa do texto verbal, o conceito de cinema stricto sensu 

incorporou determinados elementos inerentes à condição de percepção do suporte físico de 

exibição tradicional do cinema no século XX. Utilizar a película de celuloide para projeção de 

imagens em movimento implica em adotar materiais e técnicas para o pleno funcionamento. 

Em primeiro lugar, a grande tela branca deve estar num ambiente escuro para que seja visível 

o reflexo de luz emitido pelo projetor; é uma tecnologia que utiliza uma sequência de 

instantes fotográficos; a veloz mudança dos fotogramas fixos, organizados horizontalmente, 

causa nos humanos a sensação de movimento dos objetos projetados; por fim, absorve a 

concepção do cinema como um espetáculo coletivo.  

Existem muitos problemas na história oficial do cinema, que resulta da primazia da 

linguagem institucional cinematográfica ditada pelos grandes estúdios norte-americanos. 

Sobretudo, destaca-se a relação entre o conceito de cinema e a indústria. Neste sentido, 

Cesarino (2005, p.59) considera que “o período do primeiro cinema termina quando começa a 

se generalizar esta nova forma de percepção, no momento em que ela começa a se 

materializar em linguagem codificada e massificada”. 

Fundamentada na ideia da inovação das máquinas e da produção em larga escala para 

o mercado mundial, a lógica industrial já funcionava a todo vapor na segunda metade do 

século XIX. Gunning aponta que a indústria comercial do cinema sempre se apoiou na 

qualidade da novidade. Neste sentido, Frank Dyer (1914 apud GUNNING, 1996, p.23), um 

antigo magnata do cinema que administrava os interesses dos filmes de Edison, “comparou o 

cinema com o comércio de gelo, em que se vende uma mercadoria cujo valor diminui a cada 

minuto”. Hoje, a busca pela inovação técnica do cinema é materializada na forma das 

																																																								
5 “Americans don’t understand what metaphor is cinema about. They’re extremely good at making 
straightforward, linear narratives movies, which entertain superbly. But they very rarely do anything else. The 
whole purpose of my cinematic effort is to explore metaphor and symbol”. 
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projeções tridimensionais e holográficas que possuem o objetivo de causar uma sensação mais 

realista ao inserir a profundidade de campo na projeção. 

Carlos Augusto Calil descreve a ascensão das sete grandes indústrias cinematográficas 

norte-americanas durante o século XX: Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Warner, 

Fox, Columbia, Universal e RKO. Cada estúdio, produzia um estilo diferente de filme. A 

Paramount foi a primeira. Fundada em 1903, por Adolph Zukor, imigrante húngaro, nasce da 

fusão entre a empresa Zukor com a Lasky Feature. A cadeia de exibição que Zukor 

constituída, a partir de Buffalo e Nova York, “em 1922, já espalhava sucursais pela Europa, 

América do Sul, Austrália, com ramificações para o resto do mundo Unido. Tinha o estúdio 

mais moderno e 280 salas em todo o território americano” (CALIL, 1996, p.50). Segundo 

Calil (1996, p.51), a  Paramount possuía “uma linha de produção muito bem planejada 

segundo os gêneros, havia lugar para as comédias sofisticadas de Lubitsch e as anárquicas dos 

irmãos Marx”. Sua produção em série inseria publicidades nos filmes para aumentar os lucros 

com a atividade. Neste sentido, o controle do negócio cinematográfico, desde a produção até a 

exibição nas suas próprias salas, entregou à indústria o domínio do conteúdo circulado que 

passa a obedecer as regras dos seus financiadores. Em 1924, a criação da MGM dividiu a 

hegemonia exclusiva da Paramount que, até então, liderava sem concorrência. No final da 

década de 1920, Calil afirma que a Metro assumiu a liderança. Os filmes produzidos pela 

MGM eram caros e sofisticados, direcionados para as salas de primeira linha. 

A Columbia, dirigida por Harry Cohn, também surgiu em 1924, mas nunca se 

interessou pelo ramo da exibição. Calil aponta que, apesar de serem produções baratas, 

realizadas num estúdio modesto, os filmes obtiveram grande sucesso. “A Columbia ficou 

marcada pela ascensão extraordinária do diretor-produtor Frank Capra, com seus premiados e 

otimistas filmes” (CALIL, 1996, p.51). Assim como a Columbia, a Universal não trabalha no 

segmento da exibição. Desde 1912, sua atenção estava na produção de “seriados e filmes 

baratos de terror para cinemas de segunda linha” (CALIL, 1996, p.51). 

Em 1925, quando a Warner incorporou a Vitagraph, finalmente, tornou-se capaz de 

competir com as gigantes do novo mercado cinematográfico. Fundada por imigrantes 

poloneses, os irmãos Harry e Jack Warner, a ascensão desta companhia está relacionada ao 

desenvolvimento do cinema falado que, segundo Calil, foi desenvolvida na própria casa e não 

despertou o interesse das concorrentes. “Com o sucesso fulminante dos talkies, a Warner saia 

na frente e se solidificava como estúdio responsável pelos musicais e filmes noir de gângster” 

(CALIL, 1996, p.50).    
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De origem humilde, William Fox imigrou para os EUA desde a Hungria, onde 

trabalhou como artista de circo. Abandonou a carreira no circo para iniciar seu negócio com 

os nickelodeons. Suas 360 salas de projeção promoveram o início da ascensão de Fox. Calil 

(1996, p.51) observa que Fox “começou a produzir filmes modestos, porém comerciais, 

ancorados no sucesso de atores como Tom Mix”. Contudo, em 1929, viu-se quebrado junto 

com o craque da Bolsa de Nova York, onde tinha aplicado a maior parte de sua riqueza. Mas, 

em 1935, voltou a se erguer através da associação com a Twentieth Century de Joseph Schenk 

e Darryl Zanuck.  

Por fim, para completar o hall das sete gigantes indústrias cinematográficas, “a RKO 

adquiriu importância a partir de 1931, quando passou a contar com a participação financeira 

de Joseph P. Kennedy, magnata de Boston, pai do clã Kennedy, e da Radio Corporation of 

America” (CALIL, 1996, p.51). Além de Walt Disney, Calil sublinha que a RKO evidenciou 

Fred Astaire, George Cukor e Gregory LaCava.    

Recentemente, Bordwell (2012) atualizou a lista das Majors do mercado 

cinematográfico (aka The Big Six), para se referir às seis principais companhias de produção e 

distribuição de Hollywood: Disney/Buena Vista, Twentieth Century/ Fox, Paramount 

Pictures, Warner Bros., Sony/Columbia, e Universal. Apesar de Bordwell não incluir a MGM 

– que se mantém viva no mercado, nota-se que sua lista contém as mesmas companhias que 

inauguraram a era industrial do cinema de massa na primeira metade do século XX. O autor 

também destaca as três empresas que dominam os principais circuitos de salas de cinema dos 

Estados Unidos: American Multi-Cinemas, Cinemark e Regal Entertainment. Segundo 

Bordwell (2012, p.18), em 2012, estas cadeias passaram a controlar mais de 16.000 das 

aproximadamente 39 mil telas dos EUA.  

O domínio permanente das Majors evidencia que qualquer ampla mudança 

tecnológica depende de um acordo de cooperação entre estas gigantes companhias de 

comunicação que cooperam em benefício mútuo, enquanto montam barreiras que excluem 

quem está de fora (BORDWELL, 2012). Portanto, como constata Bordwell (2012, p.69, 

tradução nossa), “os padrões são de imenso valor para a indústria cinematográfica”.6  

Freaks (1932), produzido e dirigido por Tod Browning, e distribuído pela MGM, é um 

ótimo exemplo do modo como opera o domínio comercial do cinema após a ascensão das 

Majors: o filme foi banido por quase 30 anos sob o argumento de que esta era uma obra 

																																																								
6 “Standards are of immense value to the film industry”. 
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grotesca e horripilante, inadequada aos requisitos ideológicos burgueses para a domesticação 

cultural à qual a indústria do cinema se associou prontamente. Este acontecimento, 

praticamente, encerrou a longa e promissora carreira do diretor que, um ano antes de Freaks, 

lançou a adaptação de sucesso da história do vampiro Drácula. Após a brutal censura, 

Browning fez apenas 4 filmes posteriores à Freaks, mesmo tendo vivido mais 23 anos sem 

produzir nada até a sua morte em 1962. Neste mesmo ano, Freaks foi aclamado no Festival de 

Cannes, dentro de uma retrospectiva dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Um 

fator interesse deste caso de censura, por motivos ideológicos, de uma obra-prima e renomada 

anos mais tarde, é que Freaks possui uma temática semelhante aos filmes do período do 

primeiro cinema. Contudo, a íntima relação com o circo e o show de horrores e deformidades 

do século XIX, é tratado neste filme através de uma abordagem madura da linguagem 

industrial do cinema, que inclui uma narrativa linear, com conflitos, clímax e soluções finais, 

além da presença de close ups, plano e contraplano, entre outros elementos fundamentais da 

gramática clássica.   

Com o intuito de definir as características que formam a base do sistema da indústria 

cinematográfica norte-americana, Calil identifica seis princípios das major companies: a 

“Verticalização”, que consiste no controle do negócio, desde a produção até a exibição em 

salas próprias (com exceção da Universal e Columbia); o “Star System”, modelo de narrativa 

centrado nos atores; o “Primado da História” que busca obsessivamente por boas histórias, 

baseadas na estrutura da literatura, apresentadas através do roteiro cinematográfico; os 

“Gêneros cinematográficos” - uma classificação de obras também herdada da literatura; a 

“Ditadura do produtor”; e, por fim, a “Conquista do mercado internacional”.   

Grande parte das teorias e obras cinematográficas se fundamentam nos efeitos desse 

processo de hegemonia industrial do cinema narrativo linear, imposto pelas sete Majors. Calil 

(1996, p.60) observa que “a hegemonia americana no mercado de filmes consolidou-se de 

fato a partir da II Grande Guerra”. O livre comércio defendido pelos americanos (e nem 

sempre praticado) define políticas cinematográfico que seguem as regras do mercado. Neste 

sentido, Calil afirma que a livre concorrência na indústria do cinema é ilusória, pois só 

funciona dentro das fronteiras dos Estados Unidos.   

 
No exterior, ela age unida sob a bandeira da MPAA – Motion Picture Association of 

America, cujas diretrizes são sintonizadas com a política externa da Casa Branca, 

desde os tempos do presidente Herbert Hoover (1929-1933), que pronunciou a 
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famosa frase: “Onde entra o filme americano, vendemos mais automóveis 

americanos, mais casquetes, mais vitrolas americanas”. (CALIL, 1996, p.60)  

 

Na prática, o que observamos é uma enxurrada de produções industriais 

hollywoodianas, oriundas das sete maiores companhias de cinema, que preenchem a grande 

parte da programação das salas de cinema, inclusive, sob o argumento de que os enlatados são 

os conteúdos que o público deseja assistir. Assim, sob a bandeira da MPAA, as sete grandes 

companhias cinematográficas norte-americana, são contra qualquer política protecionista dos 

Estados em relação à produção nacional. Esta concentração dos meios de produção e exibição 

é uma das características do cinema que Bordwell observa nos tempos atuais; dentro de um 

processo contínuo que, após um século de hegemonia industrial, ganhou força e estabeleceu 

conexões mais firmes com as instituições políticas e financeiras.  

 
O que também sobrevive, como eu tenho sugerido por toda parte, são os poderes das 

estruturas da indústria de Hollywood. O setor da distribuição ainda dominado. Uns 

poucos conglomerados de estúdios e cadeias de cinema regulam a cultura do filme. 

Os principais atores, incluindo os fabricantes e as associações profissionais, 

cooperaram para criar transições tecnológicas calmas e manter barreiras para entrar.7 

(BORDWELL, 2012, p.215, tradução nossa) 

 

Cesarino (2005, p.98) ressalta que “seria leviano ignorar o fato de que o cinema possui 

uma gramática dominante. Muitos a consideram como a sua linguagem, outros como uma 

linguagem possível”. Por este motivo, é fundamental decifrar o cinema dentro do conceito 

institucional canônico, imposto pela indústria hollywoodiana – já que dominam as redes de 

produção, armazenamento e exibição cinematográfica. Contudo, mesmo o segmento clássico 

do cinema, como observa Bordwell (1986/2005), não é uma entidade lacrada. Portanto, se 

reduzirmos a perspectiva conceitual do cinema stricto sensu, exclusivamente, aos formatos 

emitidos pela indústria norte-americana, ainda assim não há plena estabilidade semântica, 

estética ou tecnológica e midiática; sobretudo, após o processo de digitalização da indústria 

cinematográfica hollywoodiana. Por outro lado, é explícita a padronização narrativa, 

																																																								
7 “What also survives, as I’ve suggested throughout, are the power structures of the Hollywood industry. The 
distribution sector still dominates. A few studio conglomerates and theatre chains rule film culture. The major 
players, including manufacturers and professional associations, cooperate to create calm technological 
transitions and to maintain barriers to entry”. 
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inaugurada pela geração de Griffith e Eisenstein. Obviamente, a visão do cinema, 

comercialmente estabelecia, é a que mais exclui: soterra, através da sua hegemonia, outras 

possibilidades de escritas cinemáticas potenciais. O grande interesse do autor por esta espécie 

de cinema é devido à sua centralidade no comércio cinematográfico internacional e a forte 

influência que exerce sobre a maioria dos cinemas de outras nações. Neste sentido, Bordwell 

(1986/2005, p.299) compreende que, “após 1917, as formas de realização cinematográfica 

dominantes no exterior foram profundamente afetadas pelos modelos narrativos utilizados 

pelos estúdios americanos”.  

David Bordwell oferece dados precisos sobre o estilo e os modos de produção e 

consumo do cinema industrial hollywoodiano. Seu recorte histórico conceitual, dito clássico 

ou canônico, busca decifrar a estrutura que compõe esta cinematografia específica, “postulada 

como normal, em nossa cultura, pelos estudiosos da compreensão da história” 

(BORDWELL,1986/2005, p.279). Neste sentido, “os manuais de roteiro há muito insistem 

em uma fórmula que é resgatada pela análise estrutural mais recente” 

(BORDWELL,1986/2005, p.279). Portanto, este conceito ainda preenche a compreensão 

convencional de cinema na atualidade que, apesar de suas mutações, reestabeleceu uma forma 

estável de narrativa clássica obediente ao padrão canônico “inicial” – relativo aos anos 1920.  

Apesar de seguir o aspecto paradigmático da padronização, regido por “normas”, 

Bordwell (1986/2005, p.294) constata que o estilo clássico não é “uma fórmula ou receita, 

mas um conjunto historicamente determinado de alternativas mais ou menos prováveis”. 

Neste sentido, enfatiza que “a narrativa clássica hollywoodiana constitui uma configuração 

particular das opções normalizadas para representar a história e manipular a composição e o 

estilo” (BORDWELL, 1986/2005, p.277). Inclusive, sublinha a diferença entre “cinema 

clássico” e “cinema arte”, como entidades distintas.  

Nesta perspectiva, Bordwell (1986/2005, p.299) ressalta que as diversas variantes do 

classicismo dificultam bastante qualquer tentativa de periodização global, pois “mesmo a 

história das normas hollywoodianas é notoriamente complexa para ser delineada com 

precisão”. Pontua, porém, que “a estabilidade e a unidade da narração hollywoodiana são na 

verdade duas das razões para denominá-la clássica, ao menos no sentido de que o classicismo, 

em qualquer arte, sempre se caracterizou pela obediência a normas extrínsecas” 

(BORDWELL, 1986/2005, p.295). Por este motivo, considera que a maior parte das 

inovações dentro do estilo clássico é proveniente de “novas histórias”, já que a trama é o 

principal elemento que motiva composicionalmente o estilo clássico.  
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A resposta teórica para a produção comercial padronizada foram diversos lançamentos 

de livros sobre os fundamentos da gramática cinematográfica. Nestas literaturas, busca-se 

ensinar os segredos das ilusões da arte da grande tela expondo estruturas estáveis de 

sequências narrativas, modelos de enquadramento e montagem horizontal, baseados no 

modelo industrial inspirado nos trabalhos da geração de Griffith e Eiseintein. 

Enquanto Andre Bazin defende que o automatismo era justamente a virtus artística do 

cinema (apud AUMONT, 2008, p.83), para Manovich (1995), uma vez que o cinema foi 

estabilizado como tecnologia, cortaram-se todas as referências às origens deste artifício. 

Portanto, a partir da hegemonia do cinematógrafo, todos os métodos e suportes de projeção de 

imagens em movimento ancestrais foram apagados da história: “a construção manual de 

imagens, ações em loop, natureza discreta do espaço e do movimento – tudo isso foi delegado 

a um parente bastardo do cinema, seu suplemento, sua sombra – animação” (MANOVICH, 

1995, p.03, tradução nossa).8 

Seguindo esta restrição conceitual do meio de captação e projeção, proposta por 

Bazin, criou-se uma divisão artificial entre fotografia e pictografia. Desta forma, atribuiu-se à 

fotografia e, consequentemente, ao cinema, o poder de representar a realidade com a 

fidelidade de uma máquina, sem a intervenção imaginária ou irregular do corpo humano.       

Segundo Lev Manovich (1995, p.03), o surgimento de tecnologias capazes de registrar 

e projetar o movimento automaticamente resultaram no nascimento de um regime bastante 

particular da visualidade do cinema. O texto linear aliado à câmera e ao projetor - dispositivos 

considerados capazes de registrar e reproduzir a verdade dos fatos ocorridos – instigou a 

busca por uma representação estética realista, traçando uma fronteira ilusória entre o cinema e 

a expressão pictórica. Como ressalta Manovich (1995, p.03, tradução nossa): 

 
Irregularidades, não uniformidades, acidentes e outros traços do corpo humano, que 
previamente acompanhou as exibições de imagens em movimento, foram 
substituídas pela uniformidade da visão da máquina que como uma correia 
transportadora, estava agora cuspindo imagens, todas compartilhando a mesma 
aparência, o mesmo tamanho, movimentando-se a mesma velocidade, como uma 
linha de soldados marchando.9  

 

																																																								
8 “[...] the manual construction of images, loop actions, the discrete nature of space and movement - all of this 
was delegated to cinema's bastard relative, its supplement, its shadow – animation”. 
9 “Irregularity, non-uniformity, the accident and other traces of the human body, which previously inevitably 
accompanied moving image exhibitions, were replaced by the uniformity of machine vision. A machine, which 
like a conveyer belt, was now spitting out images, all sharing the same appearance, all the same size, all moving 
at the same speed, like a line of marching soldiers”. 
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Manovich (1995) observa que, no século XX, enquanto tecnologia midiática, o papel 

do cinema foi o de capturar e armazenar a realidade visível. Para o teórico russo, a dificuldade 

de modificar as imagens, uma vez gravadas na película, foi exatamente o que deu ao cinema o 

valor de documento, assegurando sua autenticidade. No entanto, Manovich sublinha que, 

diante do potencial de mutabilidade dos dados digitais, o valor das gravações de cinema como 

documento da realidade enfraqueceu e o caráter artificial das pictografias animadas voltou a 

dominar o discurso do cinema. Neste sentido, compreende que o regime visual realista do 

cinema no século XX foi um acidente isolado na história das representações visuais, pois, 

com a tecnologia digital, o cinema voltou a envolver a construção manual de imagens. Desta 

forma, Manovich (1995) compreende que a cinematografia é um ramo particular da pintura – 

pintura no tempo. Portanto, sugere que devemos nos referir ao cinema não mais como um 

kino-olho (VERTOV, 1924), mas como um kino-pincel (MANOVICH, 1995). 

Greenaway afirma ser pintor antes de cineasta, e prefere que suas obras sejam 

analisadas sob a crítica da pintura e da história da arte. Desta forma, afirma que seus filmes 

são deliberadamente artificiais e não um pedaço da vida, nem uma janela do mundo, pois não 

considera que o naturalismo ou realismo sejam válidos no cinema (GREENAWAY, 1990). 

Para Greenaway, a presença de uma câmera modifica a situação real, pois se constrói uma 

referência icônica sob o olhar e a técnica de um criador que interfere, arbitrariamente, no 

recorte espaço-temporal da ação, no ponto de vista, na composição do quadro, etc. Assim, o 

artista britânico acredita que a busca por um realismo parece ter chegado ao fim 

(GREENAWAY, 1990). 

Não obstante, a legitimidade do discurso de verdade da captação cinematográfica 

esteve a serviço dos diversos sistemas de controle e poder que utilizaram este meio para 

incrustar no público uma visão de mundo, um modo de pensar e agir semelhante ao que se vê 

na tela do cinema.  

 
Ninguém ignora que as stars lançaram todo um conjunto de modas: a boina de 
Garbo, a camiseta branca de Brando, o vestido xadrez l'ichy de Bardot. Mais do 
que isso, as stars e os filmes modificaram os gostos e as atitudes, os códigos de 
beleza, as maneiras de se maquiar, as maneiras de consumir, de falar, de fumar, de 
flertar. O cinema lança tendências culturais, renova modos de ser e de fazer, 
produz reviravoltas nas orientações estéticas. (SERROY e LIPOVETSK, 2009, 
p.43) 
 

Neste sentido, o cinema de narrativa clássica embute discursos morais sobre violência, 

sexualidade e raça obedientes às estruturas políticas em vigor. Não é o caso exclusivo desta 

linguagem, porém o modelo de cinema de narrativa clássica possui um agravante: a 
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necessidade de grandes equipes e recursos para a realização neste formato aproximou a 

produção de filmes aos interesses dos grandes centros financeiros.  

Durante o século XX, assistimos a ascensão do capital e do seu violento modo de 

consumo e concentração de poder e riquezas. Sob o véu de uma linguagem cinematográfica 

que conta histórias épicas de heróis e vilões, com romances heterossexuais entre homens e 

mulheres brancos, que buscam ressaltar a identidade e a força de combate das nações, os 

centros financeiros propagaram suas mensagens de ordem. De fato, também se utilizou a 

potência discursiva do cinema para emitir ideologias contra-hegemônicas, porém, 

evidentemente, numa quantidade de filmes imensamente inferior. No entanto, estes pequenos 

vagalumes se destacam na história do cinema e, uma vez descobertos, não se perdem com a 

facilidade dos enlatados cinematográficos que rapidamente são descartados pela indústria. 

Além da íntima relação com a indústria, outro grande problema que podemos destacar 

na história “oficial” é a compreensão de cinema a partir de uma mídia isolada e autônoma. 

Avesso à esta perspectiva, “Musser propõe que se inclua a história do cinema dentro de uma 

história maior: a história das imagens projetadas” (CESARINO, 2005, p.96). Neste sentido, 

Cesarino (2005, p.98) sublinha que “há um processo histórico em curso que é maior do que o 

cinema: ele engloba as mídias pré-cinema, o cinema dos primeiros tempos, o cinema 

institucional, o vídeo, o computador, a televisão de alta definição, as mídias interativas”.  

Apesar de concordar com a ideia de que o cinema começou a definir uma identidade 

estética própria nos anos 1920 e 1930, Tom Gunning (1996, p.26) compreende a confusa 

identidade do cinema, “que os teóricos se descabelaram para definir dos anos 10 até os anos 

60, tem suas origens num atoleiro de modernos modos de percepção e novas tecnologias que 

se misturavam todos no século XIX”. Neste sentido, o olhar do historiador norte-americano 

busca desenterrar os primeiros anos da história do cinema. Para Gunning (1996, p.23), esta 

abordagem da história do cinema “revela não apenas um passado desprezado, mas também 

um futuro esquecido, uma visão muitas vezes perturbadora de seus potencias e perigos”.   

Contra perspectivas lineares de progresso, “que suprimem os desvios e caminhos não 

trilhados”, Gunning (1996, p.23) compreende que recordar as complexidades de um antigo 

futuro imaginado é fundamental para a construção de um pensamento não-linear da história 

do cinema. Inspirado nos trabalhos de Walter Benjamin, propõe “ ‘explodir com o continuum 

da história’ e descobrir no passado os fragmentos de um futuro descartado ou refutado” 

(GUNNING, 1996, 24). Ou seja, a concepção do autor sobre o cinema abarca tanto as mídias 

pós-celuloide como as anteriores ao cinematógrafo. Neste sentido, traça uma genealogia do 
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cinema, inspirada nos trabalhos de arqueologia do cinema, sobretudo, de Laurent Mannoni, 

que o leva à uma (suposta) invenção do cinema a partir das lanternas mágicas do século XVII. 

A cena de sombras e luzes é, portanto, o caminho proposto por Gunning para encontrar a 

fonte do cinema.  

É neste sentido que Machado (2005, p.10) afirma que qualquer marco cronológico 

associado ao nascimento do cinema é arbitrário, pois “quanto mais os historiadores se 

afundam na história do cinema, na tentativa de desenterrar o primeiro ancestral, mais eles são 

remetidos para trás, até os mitos e ritos dos primórdios”. Neste sentido, evidencia a 

dificuldade de reconstituir a história do cinema. 
 

Mesmo se abstrairmos toda a história anterior e admitirmos a convenção de que o 

cinema nasce com os irmãos Lumière no Grand-Café de Paris, ainda assim há todo 

um período de obscuridade que precisa ser reconstituído, que é justamente o período 

representado pelos seus dez ou 15 primeiros anos, o período portanto imediatamente 

anterior ao enquadramento institucional do cinema. (MACHADO, 2005, p.11) 

 

Machado (2005, p.11) aponta que estamos tão condicionados ao modelo de cinema 

clássico industrial “que nem sempre nos é fácil perceber a sua diversidade e a descontinuidade 

de sua história”. Nesta perspectiva, compreende que “o cinema, nos seus primórdios, não era 

ainda o que chamamos de cinema” (MACHADO, 2005, p.11). Para o autor, as gravações nas 

pedras das cavernas de Altamira, Lascaux e Font-de-Gaume, seja como pinturas, esculturas 

ou riscos, registram as primeiras intenções dos humanos de projetar imagens animadas.   
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Capítulo II - A ‘morte’ do cinema 
 

A análise do caso da morte do cinema fornece importantes indícios dos problemas que 

o método de categorização das expressões humanas em separadas mídias e linguagens “puras” 

apresenta. Através da investigação do nascimento e da morte da primeira linguagem que 

conquistou uma emenda na lista das artes canônicas, o conceito da sétima arte evidencia 

restrições que resultaram no apagamento histórico de grandes inventos capazes de iludir os 

sentidos humanos para gerar espetáculos de imagens em movimento. Neste sentido, a 

convenção narrativa clássica do cinema, instaurada no início do século XX, considera a 

invenção do cinematógrafo dos irmãos Lumière o marco inicial deste artificio técnico. Como 

consequência, fundou-se uma rígida gramática do cinema, que vive um momento de profunda 

revisão, já que a tecnologia digital desestabilizou o principal argumento para a manutenção da 

película como meio cinematográfico primordial e único: maior dimensão da tela de projeção.  

O cinema está morto ou vivemos uma era de múltiplos cinemas? Esta questão ganhou 

maior relevo quando a indústria cinematográfica incorporou os suportes audiovisuais pós-

celuloide na produção e no consumo do cinema. Devido ao domínio industrial das mídias 

digitais, os defensores da tradição da película se viram obrigados a repensar os fundamentos 

desta forma de expressão. Se, por um lado, ocorreu um movimento de expansão do 

significado de cinema, por outro, ressoa o discurso de extinção das técnicas clássicas.  

O artista britânico, Peter Greenaway, é um polêmico defensor da morte do cinema. 

Suas teses discorrem sobre o fim da película de celuloide, além de denunciar uma forma 

canônica de produção de filmes, inscrita numa estrutura narrativa ditada pela geração de 

Griffith, junto à indústria cinematográfica estadunidense. Em suas explicações, porém, 

Greenaway adota um conceito expandido para o cinema, um sentido que contempla as 

condições de percepção dos velhos e dos novos meios de comunicação cinemáticos. Assim, 

incorpora tecnologias diversas em suas obras, desde a película, a televisão, os jogos 

eletrônicos, o teatro e a pintura. Neste sentido, rompe a hierarquia comercial das telas, ao 

declarar igual interesse sobre a expressão poética dos projetores das salas de cinema, do 

televisor ou da tela do celular. Contudo, em palestras e entrevistas, revela um maior 

entusiasmo em relação ao potencial estético da tecnologia da tinta e dos “pequenos” visores 

digitais.  

Desta forma, Greenaway pretende combinar diversos meios e suportes audiovisuais a 

fim de apresentar experiências cinemáticas híbridas. Seus recentes trabalhos, Tulse Luper 

Suitecases (2003 - em progresso) e The Nine Classic Paintings Revisited (2006 – em 
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progresso) são evidências dessa expressão artística, que funde o fascínio por novas mídias 

cinemáticas às formas de expressão das tecnologias ancestrais - não menos elaboradas, 

potentes, eficientes ou complexas que os dispositivos de projeção de imagens em movimento 

contemporâneos.  

Para Greenaway (2010), a invenção do cinema remonta aos séculos XVI e XVII, 

quando Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velásquez entraram em cena. Para Greenaway, 

portanto, a primeira tecnologia do cinema foi a tela de tecido, a tinta e o pincel. Dessa forma, 

entende como equivocada a tese que compreende a projeção dos irmãos Lumière, em 1985, 

como momento inaugural do cinema. Neste sentido, Greenaway prevê que o modelo de 

cinema de narrativa clássica irá desaparecer, junto com a película de celuloide. 

 
Se nós tivermos sorte, talvez, a noção do cinema de celuloide convencional tem, 
talvez, uma ou duas geração pela frente. Mas depois, estou certo de que, felizmente, 
vamos ver o fim disso. Eu não derramaria uma lágrima por isso, porque eu estou 
bastante convencido, e não há razão para não pensar assim. Isso é tudo que as 
novas linguagens, certamente, em breve, nos oferecerão, eu não vou dizer cinema 
porque eu penso que devemos encontrar um novo nome para isso, mas experiências 
cinemáticas, que farão Star Wars parecer com uma antiga lanterna mágica do 
século XVI.10 (GREENAWAY, s.d., tradução nossa) 
 

Este fenômeno, segundo o artista, é consequência do surgimento de novas tecnologias 

capazes de criar experiências cinemáticas mais excitantes e figurativas que a película de 

celuloide e sua respectiva linguagem tradicional. As novas mídias, para Greenaway (2010), 

oferecem a chance de fazer “um cinema verdadeiramente vivo”.  

Nesta perspectiva, Greenaway afirma que a televisão assassinou o cinema: em 

setembro de 1983, quando o surgimento do controle remoto entregou ao público a 

possibilidade de zapear e escolher, dentro de um repertório programado, o que assistir. Com o 

desenvolvimento da informática, formas de interatividade e controle de exibição 

conquistaram uma dinâmica mais ampla. Neste percurso, o debate ganhou maior evidência e 

complexidade diante da potência da tecnologia digital de simular as mídias tradicionais do 

século XX.  

Greenaway supõe que o cinema e seu respectivo suporte material, a película, devem 

desaparecer devido ao surgimento de novas mídias audiovisuais hegemônicas. De fato, muitas 

empresas anunciaram o fim da produção de equipamentos que utilizam a película como 

																																																								
10 “So if we're lucky, maybe, the notion of conventional celluloid cinema has perhaps one or two generations to 
run. But then I'm sure, quite happily, we'll see the end of it. I would cry no tears for it because I'm quite 
convinced, and there's no reason not to think this, that all the new languages will certainly be soon giving us, I 
won't say cinema because I think we have to find a new name for it, but cinematic experiences, which is going to 
make Star Wars look like an early sixteenth century lantern-slide lecture”. 
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suporte para investir na tecnologia digital como meio de produção e consumo audiovisual. 

Seria o fim da fabricação industrial, a causa da morte desta mídia? 

Para o artista britânico, a morte do cinema é um fenômeno de dentro para fora, 

consequência das “tiranias do cinema”, instauradas pela geração de Griffith, junto à indústria 

cinematográfica estadunidense. Greenaway se refere à quatro tiranias do cinema: do frame, ou 

seja, a imposição de um formato fixo da tela; do texto verbal, elemento que se sobrepõe às 

imagens, configurando este tipo de produção como textos ilustrados; do ator, que é 

subaproveitado neste modelo de narrativa; e da câmera, dispositivo técnico que Greenaway 

defende que devemos nos libertar, pois o considera um instrumento tolo, um olho morto de 

captação, que apenas reproduz mimeticamente o que esta diante da lente, sem incluir os 

processos mentais da imaginação.  

Durante a coletiva de imprensa, em sua primeira participação no projeto Fronteiras do 

Pensamento (2007), Peter Greenaway reitera a tese sobre a morte do cinema. 

 
O cinema é como se fosse um dinossauro, que tem um cérebro pequeno e uma cauda 

longa. A morte cerebral ocorre num período curto, mas demora até que a mensagem 

chegue na cauda, por isso ele demora a morrer. É isso, o cinema é um dinossauro 

com uma cauda longa: resta saber quando ela vai parar de se debater. 

(GREENAWAY, 2007) 

 

Diante desta metáfora, na qual compara o cinema com uma gigante estrutura biológica 

extinta, é preciso identificar o que exatamente é o cadáver ao qual se refere como corpo do 

dinossauro: trata-se de uma linguagem artística canônica? De um suporte material de 

enunciação (a película e o cinematógrafo), ou seja, é a morte de uma mídia? Ou se refere ao 

fim dos hábitos de consumo que a condição de percepção tradicional presume - uma sala 

escura, com uma projeção focal luminosa e um público incapaz de interferir na sequência fixa 

e linear da narrativa? Afinal, o que é cinema?  

A questão da morte do cinema provoca realizadores cinematográficos desde o advento 

e a massificação da televisão e do vídeo. Foi com o intuito de encontrar respostas sobre o 

futuro do cinema, após o ataque de novas mídias audiovisuais, que Wim Wenders convidou 

importantes cineastas de diferentes países, rigorosamente escolhidos, para depor em Chambre 

666 (Quarto 666, 1982). No documentário, gravado durante o Festival de Cinema de Cannes, 
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Wenders (1982, tradução nossa) faz a seguinte indagação: “o cinema está morrendo enquanto 

linguagem? Será, em breve, uma forma de arte morta?”.11  

No quarto 666 do Hotel Martinez, junto à uma televisão ligada, sem som, Wenders 

deixa um papel com a pergunta que deveria ser respondida por seus convidados, dado o 

seguinte contexto:  

 
Cada vez mais filmes são semelhantes à séries de televisão em termos de iluminação, 
enquadramento e edição. Para uma grande parte da audiência global, a estética da 
televisão substituiu a estética cinematográfica. Um número cada vez maior de filmes 
são sobre outros filmes, em vez de narrar uma realidade fora do cinema. Parece que a 
vida não pode fornecer histórias sem problemas. Cada vez menos filmes estão sendo 
feitos. Há um foco em superproduções, fazendo com que os “pequenos” filmes 
desapareçam. Filmes são disponibilizados em vídeo rapidamente. Esse novo mercado 
está em grande expansão. Muitas pessoas já preferem assistir filme em casa, em 
videocassete.12 (WENDERS, 1982, tradução nossa) 

 

A primeira entrevista do documentário é com o diretor francês Jean-Luc Godard que 

não considera a televisão uma ameaça para a arte da grande tela. Segundo o cineasta francês, 

não há o que temer, pois é tão pequena e a gente precisa ficar tão perto da imagem, enquanto 

no cinema, por outro lado, a imagem é grande e intimida e a gente assiste à distância 

(GODARD, 1982). Neste sentido, Godard entende a televisão e o cinema como expressões 

completamente distintas. 

Assim como Godard, grande parte dos cineastas entrevistados considera que o cinema 

não está morrendo como sugere Wenders. O principal argumento se refere à experiência 

superior da sala de cinema escura, com a projeção em película na grande tela. Por este 

motivo, não se importam com a contaminação da linguagem do cinema por novas tecnologias 

audiovisuais, pois consideram o modelo canônico indissolúvel. Neste sentido, a cineasta 

brasileira Ana Carolina (1982) declara que o cinema eletrônico não a interessa. E que, para 

ela, “esta tecnologia não interessa ao verdadeiro artista absolutamente”. 

Enquanto grande parte dos realizadores negativam a experiência cinemática em outros 

espaços, em outras telas, alguns diretores aceitam as novas mídias como meio de projeção do 

modelo tradicional de cinema, realizado com o suporte de película de 35mm. Steven 

Spielberg (1982) se considera um dos poucos otimistas ao pensar que o cinema só irá se 

																																																								
11 “Is cinema dying out as a language? Will it soon be a defunct art form?” 
12 “More and more movies look like TV series in terms of lighting, framing and editing. For large parts of the 
audience all over the world, a television aesthetic has replaced a cinematic aesthetic. More and more movies talk 
about other movies rather than about a reality outside the cinema. lt seems that life can't provide stories with no 
troubles. Fewer and fewer movies are made. There is a focus towards big productions, small movies tend to 
disappear. Film on VHS are available very quickly. This new market is booming. People prefer to watch movies 
at home on tape”. 
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expandir com o surgimento de novas tecnologias audiovisuais, pois vislumbra na televisão a 

possibilidade de aumentar o número de espectadores e dos lucros financeiros.  

Romain Goupil (1982) acredita que as novas mídias contribuem para a disseminação 

do cinema. Pois, como afirma, “observando o progresso da televisão, vemos que ela será uma 

ferramenta fabulosa com a incrível capacidade de transmitir filmes ao redor do mundo inteiro 

através do satélite, e todo mundo poderá assisti-los simultaneamente, graças ao incrível 

aparelho chamado video” (GOULPIL, 1982, tradução nossa).13 Ao fim, conclui que o cinema 

como conhecemos está se apagando, porque era muito antiquado: “a gravação magnética do 

som, todo o processo de laboratório, as coisas que você precisa fazer para produzir um filme; 

como é complicado e despendioso tudo isso, quando tudo que você está fazendo é tentar 

contar uma história” (GOULPIL, 1982, tradução nossa).14 

Michelangelo Antonioni (1982) considera que a existência do cinema está ameaçada e 

que esta é uma questão muito séria. Para Antonioni, é inegável o fato de que a televisão está 

influenciando a mentalidade e o olho do espectador em geral, mas, principalmente, dos 

espectadores mais jovens. No entanto, é otimista em relação a gama de possibilidades que as 

novas mídias oferecem.  

 
Provavelmente, em grande escala, os videocassetes de alta qualidade vão, em breve, 
levar o cinema para dentro dos lares e, com a fita magnética de alta definição 
teremos o cinema em casa. Não precisaremos mais ir ao cinema. As estruturas 
atuais irão desaparecer. Não será tão fácil, nem tão rápido, mas vai acontecer [...] 
Toda essa transformação, a mudança é inevitável e não poderemos fazer nada para 
evitar. Só temos uma coisa a fazer: teremos que nos adaptar.15 (ANTONIONI, 
1982, tradução nossa) 

 

Herzorg foi o cineasta que apresentou a visão mais expandida: afirma não estar 

preocupado com o cinema, com a dominação do vídeo e da televisão, pois não vê essa 

situação de maneira tão dramática como sugere a pergunta. Para Herzorg, seja qual for o 

futuro do cinema, não é onde a vida acontece. “A vida acontece em outro lugar. Onde a vida 

for dinâmica, onde a vida tocar a gente de forma mais direta, é aí que vamos encontrar o 

																																																								
13 “If you look at the development of television, it is going to be this fabulous tool, and its incredible ability to 
beam out films all over the world by satellite, and everybody will be able to watch them simultaneously, thanks 
to that amazing device called vídeo”. 
14 “Magnetic sound recording, all the lab processing, the things you have to do to a film. how cumbersome and 
time-consuming it all is when all you're doing is trying to tell a story”. 
15 “Probably, widely, high-quality videocassettes will soon bring films into people's homes and, with high 
definition magnetic tape, we'll have cinema at home. We won't need to go to the movie theaters. Current 
structures will disappear. Not as quickly and easily as that suggests but it will happen [...] The change is 
inevitable and we can't do anything to prevent it. We will only have one thing to do: we will need to adapt”.	
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cinema. E é isso que vai sobreviver. Somente isso sobreviverá para sempre” (HERZORG, 

1982, tradução nossa).16 

Diversas e contraditórias, as respostas dos artistas não resolvem as questões da morte 

do cinema. O próprio conceito de cinema se apresenta opaco, sem um consenso sobre o objeto 

desta expressão. A partir destes relatos, não podemos definir um início objetivo da expressão 

cinematográfica, nem compreender os motivos do fim do cinema.  

Quando Chambre 666 foi filmado, em 1982, a película demarcava seu território de 

expressão, pois continha o argumento de uma imagem maior e com melhor definição. Este 

discurso é evidente em cinco dos dez cineastas entrevistados, que afirmam não se incomodar 

com a interferência da linguagem do vídeo e da televisão (conteúdos produzidos para serem 

exibidos em pequenas telas), pois percebem a simulação cinematográfica em novas mídias, 

pós-celuloide, como inferiores e de pior qualidade se comparadas à arte da grande tela.  

A hegemonia da película resistiu ao advento das tecnologias digitais, apesar do 

comparecimento fundamental das ferramentas eletrônicas na construção das obras fílmicas. O 

principal argumento para sua manutenção consistia na resolução da projeção: a película de 

35mm gera quadros com dimensões acima de qualquer formato eletrônico de projeção de 

imagens em movimento, mesmo do notório Full HD (1920 x 1080 pixels). No entanto, após 

meio século de pesquisa e inovação do potencial estético das tecnologias digitais, 

desenvolveu-se um dispositivo comercial capaz de captar imagens em movimento com 

dimensões superiores à película de celuloide, por um menor custo. A partir do formato digital 

4K, o reinado secular desta mídia hegemônica vê desmoronar seu principal argumento para a 

manutenção do modelo canônico-industrial. 

Diante desse panorama, poderíamos imaginar que a magia do cinema será destruída 

pelo conteúdo digital. No entanto, o contrário se estabelece. A possibilidade da criação 

artística, através dos recursos digitais, é, em diversos níveis, um trampolim para a experiência 

sensível e para a criação destes blocos de sensações. Se comparado aos recursos pré-digitais, 

entrega ao artista uma possibilidade instrumental de criação e experimentação de formas 

estéticas jamais conferidas ao ser humano. Contudo, atualizações tecnológicas não devem ser 

compreendidas como motivo de descarte das antigas ferramentas.  

 

																																																								
16 “Life is going on somewhere else. Wherever life is dynamic, wherever life touches us most directly that's 
where you'll find the cinema. And that's what will survive. Only that will always survive”. 
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II.1 - Ataque Digital 
 

O primeiro desafio da tecnologia digital foi se tornar um ambiente de simulação 

confortável para as formas estéticas originadas pelas mídias anteriores. Para tanto, além de 

baratear a produção, esta tecnologia deveria se igualar à qualidade de reprodução técnica dos 

meios de expressão tradicionais. O resultado dos avanços técnicos na definição das imagens e 

dos sons emitidos pelos equipamentos digitais persuade, cada vez mais, cineastas e cinéfilos a 

abandonarem gradativamente os discursos e hábitos que defendem a permanência do filme de 

celuloide no atual e futuro ecossistema de mídias. 

Nesta perspectiva, Arlindo Machado considera que “a tela mosaica do monitor 

representa hoje o local de convergência de todos os novos saberes e das sensibilidades 

emergentes que perfazem o panorama da visualidade (e também da musicalidade, da 

verbalidade) deste final de século” (MACHADO, 1998, p.318). De fato, os conglomerados 

multimídia incorporaram e desenvolveram suas indústrias com base na tecnologia digital e a 

aceitação desta ferramenta pelos usuários é expoente. Como resultado, estas coorporações 

ampliaram suas operações à uma escala transnacional, concentrando o domínio dos meios de 

comunicação em oligopólios que Castells (2009) denomina de “as sete magníficas”: Time 

Warner, Disney, NewsCorp, Bertelsmann, NBC Universal, Viacom y CBS. Junto às quatro 

grandes empresas informáticas e de Internet: Google, Microsoft, Yahoo e Apple. 

Castells (2009) analisa a comercialização generalizada das mídias e a crescente 

concentração das empresas de comunicação mediante conglomerados e redes de grupos 

empresariais multimídia que abarcam, numa integração vertical dos meios, todas as formas de 

comunicação, inclusive, a internet. Estas corporações multimídia se estruturam através da 

conexão com outras redes fundamentais de financiamento, de tecnologia, do setor cultural, de 

publicidade, de provedores de conteúdo, de agências reguladoras e círculos políticos em geral. 

Portanto, Castells conclui que a principal transformação organizacional dos meios de 

comunicação, na virada do século XXI, é a formação de redes globais de empresas multimídia 

interconectadas que se organizam em alianças estratégicas. 

As mudanças tecnológicas, numa situação de concentração de propriedade, levou a um 

maior controle dos conteúdos locais por parte de estúdios centrais que servem a toda rede. Os 

conglomerados globalizados explodem em novos mercados e reprogramam com eficiência os 

mercados regionais a um formato comercial que facilite a conexão com suas redes 

empresariais. 

O funcionamento dos principais agentes sociais (o sistema financeiro, os meios de 
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comunicação, as indústrias bélicas, farmacêuticas, alimentícias), em escala global, adotaram o 

código binário digital para a produção, armazenamento e distribuição dos seus conteúdos. 

Apesar de vivermos em um ambiente dominado por suportes digitais, os usuários pouco 

sabem sobre o funcionamento desta tecnologia e dos potenciais que ela traz. Neste sentido, 

Manovich (2013) enfatiza a necessidade de uma maior atenção para os estudos sobre a 

linguagem do software, pois aponta que os programas cibernéticos vêm substituindo um 

grande número de artefatos físicos, mecânicos e eletrônicos utilizados no século XX para a 

criação, armazenamento, distribuição dos objetos culturais. Além disso, compreende que “o 

software se tornou nossa interface com o mundo, com os sujeitos, com nossa memória e nossa 

imaginação – uma linguagem universal através da qual o mundo fala, um motor universal 

através do qual o mundo se movimenta” (MANOVICH, 2013, p.02, tradução nossa).17 

A euforia causada pelo surgimento da tecnologia digital não é sem razão, 

principalmente para artistas que sempre buscaram transgredir as fronteiras entre as linguagens 

e possuir as máquinas de produção, antes dominadas por grandes empresas. Com a tecnologia 

digital, a quantidade de fotógrafos e cinegrafistas amadores e profissionais explodiu, devido 

ao barateamento dos processos de produção e consumo audiovisual. A tecnologia responsável 

por esta grande revolução para as formas de expressão e registro humano é o computador 

metamídia, pois é capaz de simular as ferramentas de criação e visualização das distintas 

mídias pré-digitais com base em uma mesma estrutura de dados. Materialmente, estas 

emissões possuem o mesmo conteúdo. Porém, distinguimos os blocos de sensações a partir 

dos nossos padrões estéticos e memórias. Isso significa que se identificamos uma projeção 

digital como música, fotografia, pintura ou cinema é devido a apropriação das convenções do 

antigo meio de expressão pelo novo dispositivo. 

No caso da hegemonia da tecnologia digital, a transformação foi tão intensa nas 

inabaláveis categorias artísticas tradicionais que inúmeros estudos sobre mídias propõem a 

morte de antigas formas de expressão e dispositivos, vislumbrando a ascensão de uma mídia 

mais poderosa, capaz de iniciar revoluções sociais e culturais. Por muito tempo, a mídia 

digital foi desqualificada por cineastas e teóricos do cinema, porém, devido ao domínio 

industrial, muitos defensores da tradição da película se viram obrigados a repensar os 

fundamentos desta arte. 

																																																								
17 “Software has become our interface to the world, to others, to our memory and our imagination—a universal 
language through which the world speaks, and a universal engine on which the world runs”. 
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Bordwell (2012) observa que o cinema foi a última mídia a ser digitalizada e aponta 

que, em 2005, ainda existiam problemas em exibir no formato digital. Apesar da mudança do 

suporte tecnológico, o autor sublinha que a gramática clássica institucionalizada persiste nas 

rotinas de produção cinematográficas industriais, através dos roteiros literários, storyboards, 

movimentos de câmera, tipos de planos (médio, aberto, close-up, americano, etc), correção de 

cor, mixagem de som, atores celebridades, e todo o resto. Neste sentido, compreende que “o 

cinema digital pode não ter a ‘aparência de filme’, mas apresenta-se, ainda, como cinema” 

(BORDWELL, 2012, p.215, tradução nossa).18 

Para Bordwell (2012), a projeção digital garante que cada nuance de brilho, foco e cor 

possam ser consistentes durante toda a “vida” do filme, livre de riscos e outras imperfeições 

que degradam o material fílmico com o passar dos anos, imprevisivelmente, sejam novas 

poeiras, nova emendas, desbotamento, etc. A possibilidade da reprodução fiel dos arquivos 

digitais, para Bordwell (2012), promete que a última visão dos cineastas pode ser 

experimentada por todos os públicos, em qualquer lugar, para sempre. Desta forma, o autor 

revela uma perspectiva sobre a cibernética que a qualifica como uma tecnologia futurista e 

mais eficiente que o filme, portanto, melhor. Assim, considera que “a projeção digital 

promete levar a essência do cinema para nós: o filme libertado de seus limites materiais” 

(BORDWELL, 2012, p.194, tradução nossa).19 

Ao refletir sobre o impacto da digitalização do cinema, Amount (2008, p.84) constata 

que “a presença do cinema no museu fez com que fosse apreendido o seguinte: o cinema é, 

primordialmente, uma projeção”. Com esta afirmação, permite que o conceito rompa a 

restrição estética da condição de percepção das salas de cinema comerciais, apesar de 

considerar que, “no cinema, as mudanças sempre foram menos bruscas que em outras áreas, 

tanto no cinema industrial quanto em suas margens autorais, e até mesmo no cinema 

‘experimental’ ou poético” (AUMONT, 2008, p.89). 

Assim como Bordwell e Aumont, grande parte dos teóricos do cinema, que 

publicaram no século XXI, cedo ou tarde, passaram a inserir as projeções digitais dentro do 

conceito de cinema. Neste sentido, o significado se expande para as novas mídias, mas em 

que medida? Nesta perspectiva, o dispositivo deve simular a estrutura canônica do cinema ou 

inclui em seu repertório outras formas, avessas ao modelo cinematográfico da geração de 

																																																								
18 “Digital cinema may lack the ‘film look’ but it presents itself as, still, cinema”. 
19 “Digital projection promises to carry the essence of cinema to us: the movie freed from its material confines”. 
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Griffith e Eisenstein, como os jogos eletrônicos interativos ou como os espetáculos teatrais e 

óperas que compõem o cenário com projeções de imagens em movimento?   

Diante da contaminação das novas mídias audiovisuais na produção cinematográfica 

industrial, a rigidez das fronteiras formais entre as mídias tradicionais foi abalada: alguns 

blocos de sensações já não podem ser enquadrados nas categorias canônicas das artes, pois a 

emergência de formatos híbridos está cada vez maior. Sobretudo, diante da potência dos 

computadores cibernéticos de simular as técnicas e as estéticas das mídias pré-digitais. 

Manovich (2013) explica que, nas mídias híbridas, as interfaces, técnicas e os pressupostos 

fundamentais de diferentes formas e tradições das mídias, juntas, resultam em uma nova 

gestalt midiática. Ou seja, originam novas experiências estéticas coerentes que fundem 

distintas gramáticas midiáticas tradicionais. Portanto, geram efeitos sensitivos diferentes da 

experiência oferecida por seus elementos separados. 

Lipovetsky e Serroy (2009, p. 18) são otimistas em relação a esta nova fase do cinema, 

pois encontram nas telas digitais a ampliação do cinema ao observar uma “mutação de fundo 

na medida em que esta atinge todos os domínios, tanto a produção como a difusão, tanto o 

consume como a estética dos filmes”. Para os autores, as mudanças são tão profundas que 

“autorizam a formular a hipótese do advento de um novo regime histórico do cinema, de uma 

nova galáxia cinema”. Portanto, não concordam com “o fim do cinema”, pois defendem a 

emergência de um hipercinema. 

 
Digamos sem rodeios: é contra essa ideia melancólica de um "depois-do-cinema", 
ideia que continua a alimentar amplamente o discurso crítico, que este livro é 
escrito. O "verdadeiro cinema não se acha atrás de nós: ele não cessa de se 
reinventar. Mesmo confrontado a novos desafios de produção, de difusão e de 
consumo, o cinema continua sendo uma arte de um poderoso dinamismo, cuja 
criatividade não está de modo algum em declínio. O tudo-tela não é o túmulo do 
cinema: mais do que nunca este demonstra inventividade, diversidade, vitalidade. 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.14) 

 

Assim, consideram ilusória a ideia da "morte do cinema", porém defendem o 

desaparecimento do cinema “clássico". Para Lipovetsky e Serroy (2009, p.17) “ o cinema não 

se tornou coisa do passado: simplesmente, um outro cinema apareceu”. Seus estudos 

constatam que uma das principais mudanças é que a tela de projeção do cinema mudou: “em 

menos de meio século passamos da tela-espetáculo à tela-comunicação, de uma tela ao 

tudotela” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.12). Neste sentido, destacam que se “por muito 

tempo a tela de cinema foi a única e a incomparável; agora ela se funde numa galáxia cujas 

dimensões são infinitas: chegamos à época da tela global. Tela em todo lugar e a todo 
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momento” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.12/13). Desta forma, Lipovetsky e Serroy 

(2009, p.13) concluem que “o século que começa é o da tela onipresente e multiforme, 

planetária e multimidiática”.  

Entre os textos presentes no livro, editado por Agnes Pethö, “Filme na era pós-mída”, 

Niels Niessen apresenta seu olhar sobre o debate da morte do cinema através do artigo “Vidas 

do cinema: Contra a sua morte” (Lives of cinema: against its death, 2012). A partir da teoria 

de Pierce e da afirmação de Manovich (1995) de que o cinema é a arte do índex, Niessen 

(2012) propõe uma confusa abordagem sobre a essência do cinema através da idexicalidade 

dos signos emitidos pelo filme, em relação ao seu referente, que consiste na encenação pró-

fílmica registrada pela câmera.  

Ao investigar nas imagens digitais a presença da qualidade indexical, Niessen percebe 

que a conversão do analógico para o digital facilitou a manipulação e a modificação das 

imagens, ao ponto de possibilitar a criação de imagens em movimento sem a necessidade de 

materiais de captura, portanto, sem a gravação do espaço-tempo pró-fílmico. Por este motivo, 

a essência indexical atribuída ao filme não pode ser afirmada no caso “cinema digital”.  

Diante deste paradoxo, Niessen examina se devemos distinguir cinema digital de 

“cinema propriamente” (expressão utilizada pelo autor para se referir à uma suposta matriz da 

estética do cinema). Para tanto, refere-se ao texto The Virtual Life of Filme, onde o autor 

David Rodowick, ao se questionar se a essência do cinema é compatível com as imagens 

digitais, chega à uma conclusão negativa, pois as considera expressões distintas, uma vez que 

define cinema, estritamente, como “a projeção de uma tira de filme gravada fotograficamente 

em um cenário teatral” (apud NIESSEN, 2012, p.163, tradução nossa).20 Para Rodwick, as 

perguntas devem ser: “O que foi o cinema?” e  “O que se tornará o cinema digital?”.  

Sobre a questão da decadência do filme, enquanto mídia-específica (medium-

specifity), Niessen apresenta dois sentidos para a expressão “morte do cinema”: o primeiro, 

ele define através do significado utilizada por Paolo Cherchi Usai, em “A morte do cinema” 

(The death of cinema, 2001), onde descreve o cinema como “a arte de destruir imagens em 

movimento”. Para Cherchi, cinema é sinônimo das práticas que envolvem a projeção do 

filme. 

Já o segundo sentido, refere-se à “morte da morte do cinema”. Ou seja, “a morte do 

filme, ou do cinema em geral, ironicamente, é consequência da imunidade da imagem digital” 

																																																								
20 “[…] the projection of a photographically recorded filmstrip in a theatrical setting”. 
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(NIESSEN, 2012, p.163, tradução nossa). 21 Niessen considera que a tecnologia digital 

apresenta vantagens sobre o filme de celuloide no sentido da facilidade de produção e 

armazenamento de dados, pois pode ser replicado infinitamente sem perda de qualidade ou 

mudanças do conteúdo original. Entretanto, evidencia que as imagens digitais também são 

mais fáceis de destruir e que muitas delas são mortas sem nunca terem sido assistidas. “A 

morte da morte do cinema” também se refere a alegação do desaparecimento de um certo tipo 

de experiência cinemática (NIESSEN, 2012). 

Ao fim, Niessen (2012) conclui que não concorda com a ideia de que um parcial 

deslocamento das imagens cinemáticas marca sua morte. Para o autor, “cinema, e com ele a 

cinéfila, vive e encontra outros modos de expressão – em espaços privados, nos quais são em 

si deslocados, assim como nos novos e mais tradicionais espaços públicos de exibição, 

distribuição e projeção” (NIESSEN, 2012, p.180, tradução nossa).22 Neste sentido, analisa 

novas possibilidade para as imagens em movimento na era digital e consagra os vídeos do 

Youtube como formas de cinema.  

Tom Gunning (1996, p.23) observa que no final do “seu primeiro século completo, o 

cinema permanece com dificuldade na posição de poder institucional ou de estabilidade 

econômica”. Esta instabilidade nos campos sociais e culturais, segundo o autor, ameaçam 

“não só a existência continuada do cinema, mas sua própria definição”. Enquanto “na 

primeira metade do século XX, a teoria do cinema esforçou-se para dotá-lo de uma identidade 

única” (GUNNING, 1996, p.24); diante da inserção de novas tecnologias na concepção de 

cinema comercial, Gunning afirma a incoerência das teorias que defendem uma posição 

tecnológica essencialista no atual contexto do mundo de mídias. Pois, considera que o cinema, 

no começo do segundo século de vida, revela uma identidade em conflito, dispersa numa 

multiplicidade de novas tecnologias da imagem. Neste sentido, para Gunning (1996, p.23/24), 

a morte do cinema é uma ideia prematura, mas reconhece que “não há dúvida de que cinema 

hoje significa algo bastante diferente do que era apenas uma geração atrás”. 

Preocupado com a documentação que se perderá com a obsolescência do filme, 

Bordwell compara os dois hardwares (película e computador), em relação a resistência, a 

capacidade de copiar e dispersar o conteúdo, decifrar o código no futuro. Nesta perspectiva, o 

autor observa que a tecnologia digital permitiu o sobrearquivarmento de narrativas 

																																																								
21 “[…] the death of film, or of cinema in general, ironically results from the immunity of the digital image 
[…]”. 
22 “Cinema, and with it cinephilia, lives on and finds other modes of expression – in private space, which is 
being displaced itself, as well as in new and more tradicional public spaces of exhibition, distribution and 
screening”.	
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audiovisuais. Contudo, a longo prazo, Bordwell evidencia que o custo de manutenção do 

conteúdo digital é muito mais elevado do que o da película de celuloide. Conforme à uma 

política de descarte do passado, através da veloz atualização dos conteúdos e suportes, com 

promessas de inovação, para a indústria hollywoodiana, o barateamento da produção de novos 

conteúdos compensa o alto custo alto da manutenção dos arquivos digitais. Contudo, as 

grandes companhias do cinema possuem problemas para armazenar a superprodução de 

dados, em parte lixo digital. Bordwell (2012) constatou que o custo de armazenamento de 

matrizes digitais 4K possui um valor financeiro onze vezes maior que o necessário para 

armazenar um filme master de celuloide: arquivar um master digital custa cerca de 12.000 

dolares por ano, enquanto o filme master custa em média 1.100 dolares. Estes números devem 

ser multiplicados pelas produções anuais, que Bordwell estima ser em torno de 600 a 900 

filmes longa-metragem produzidos nos EUA e 5.500 no mundo.  

Ao descrever as contas dos países da União Europeia, a comissão de arquivos da UE, 

estimou ser necessário 5,8 PB (petabytes) para armazenar os cerca de 1100 longas-metragem 

e 1400 curtas produzidos por ano na Europa. Nesta projeção financeira, em 2015, os custos de 

arquivamento (sem restauração) são previstos entre 1,5 milhões e 3 milhões de euros. 

Segundo Bordwell (2012, p.183, tradução nossa), “além da conservação inicial, a preservação 

a longo prazo da saída daquele único ano consumiria, através da migração e backup, em torno 

de 1900 PB e um custo de cerca de 290 milhões de euros”.23  

Neste contexto de super abundância de dados audiovisuais, muitos filmes, quando 

retirados dos canais de circulação hegemônicos, ficam soterrados nos grandes arquivos das 

companhias. O acesso ao acervo é restrito, exceto através da pirataria, mas nem todos os 

filmes circulam nos meios ilegais de consumo midiático. Diante da grande massa de filmes 

produzidos anualmente, muitos estão esquecidos em arquivos, protegidos pela rigidez da 

propriedade autoral. Margaret Bodde (apud. BORDWELL, 2012, p.180, tradução nossa), 

Diretora Executiva da Fundação de Cinema, prevê que “a preservação de filmes nascidos 

digitais vai ser o maior desafio já visto para os arquivistas enfrentarem”.24  

Nesta perspectiva, além de possuir uma manutenção mais barata, pois, devidamente 

armazenada, uma cópia de filme pode durar mais de cem anos; Bordwell (2012) sublinha que 

o filme é universalmente reconhecido como a plataforma mais estável para materiais de 
																																																								
23 “Beyond initial conservation, long-term preservation of that single year’s output would consume, though 
migration and backing up, about 1900 PB and cost about 290 million euros”. 
24 “The preservation of born-digital films is going to be the greatest challenge ever to face archivists”. 
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imagens em movimento. Portanto, considera fundamental que os arquivos da maioria dos 

principais estúdios continuem a transferir todos os seus longas-metragens atuais para o 

suporte fílmico de celuloide. 

 

II.2 - A ‘morte’ das mídias  
 

A morte de mídias consiste no descarte de suportes físicos de comunicação. Este 

fenômeno não gera apenas lixo midiático material mas, sobretudo, cadáveres linguísticos. 

Antes da tecnologia digital, o lixo midiático estava agregado à um objeto material, tratava-se 

de uma tela de tecido pintada, um rolo de película, escritos fixados em papel, ou uma 

escultura em pedra. Em todos os casos, a estrutura do dispositivo de armazenamento é um 

elemento físico. Por sua vez, o sistema binário digital permitiu armazenar uma grande 

quantidade de dados em compactos discos de memória. Uma relação completamente 

desproporcional ao se tratar da quantidade de material destinada para armazenamento e 

transmissão das informações. Sob o fundamento de uma combinatória de 1 e 0, diversas 

mídias auditivas e visuais anteriores podem ser simuladas por uma tela que emite imagens em 

pixels. Apesar deste percurso de redução da quantidade do material utilizado para produzir e 

registrar uma mensagem, nunca antes geramos tamanha quantidade de lixo midiático.  

Cada vez mais, produz-se para circulação efêmera. A produção de objetos midiáticos 

segue a lógica capitalista de consumo fast-food de conteúdos estéticos enlatados. Pois, como 

destaca Lipovetsy e Serroy (2009, p.39), “Hollywood se constrói no momento em que se 

instala a produção em larga escala de mercadorias padronizadas”. Portanto, temos uma dupla 

dinâmica de desperdício. De um lado, existe um gigantesco investimento financeiro em 

produtos culturais para veloz consumo e descarte. Do outro, as máquinas midiáticas são 

programadas para se tornarem obsoletas. Ou seja, quando compramos aparelhos midiáticos 

das indústrias, além de serem rapidamente soterrados pelo veloz desenvolvimento de novos 

dispositivos técnicos, grande parte destes objetos são fabricados para quebrar após 

determinado tempo de uso.  

 

 

 

 

 



 54	

 Figura 1 - Projeto da lâmpada elétrica centenária de Adolphe Chaillet, 1902. 

                                   
Fonte: BARBOSA, Jacqueline, Website Hypeness, 2013. 

 

Compostas por materiais altamente poluentes, o caso das lâmpadas elétricas é uma 

importante evidência da política de obsolescência programada. A figura 1 apresenta as 

ilustrações do projeto de Adolphe Chaillet, dono da Shelby Electric Co., para a fabricação de 

lâmpadas elétricas com vida útil superior à um século. Com patente registrada em 1902, um 

exemplar instalado no corpo de bombeiro da cidade de Livermore, California – EUA, nunca 

parou de funcionar. A lâmpada centenária possui potência de 10 watts e é composta por um 

filamento de carbono retorcido que escreve a palavra “on” (ligado). A durabilidade da 

lâmpada de Chaillet se tornou um fato tão evidente, devido a sua singular resistência, que 

instalaram uma câmera ligada 24 horas por dia para transmitir, ao vivo, em um website 

dedicado, exclusivamente, à lâmpada centenária (http://www.centennialbulb.org). Enquanto a 

webcam já quebrou duas vezes, a lâmpada permanece em pleno funcionamento. A 

popularidade deste dispositivo de luz elétrica faz com que o povo de Livermore realize festas 
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de aniversário para a lâmpada, com direito a bolo, balões, música e “parabéns para você”. 

Além deste exemplo, o documentário The Light Bulb Conspiracy ("A conspiração da 

lâmpada" – 2011), dirigido pela cineasta Cosima Dannoritzer, denuncia outras evidências da 

política de obsolescência programada no comércio industrial, como as lâminas de barbear, os 

carros e os aparelhos eletrônicos em geral. Dannoritzer (2011) observa que muitas formas de 

obsolescência programada estão combinadas, sejam em aspectos puramente materiais ou na 

forma psicológica, na qual um consumidor voluntariamente substitui algo que ainda funciona, 

pois deseja possuir o último modelo lançado.  

Esta estratégia de mercado adotada é ecologicamente destrutiva e perversa. No 

entanto, os fabricantes não pretendem acabar com seu negócio vendendo objetos que durem 

para sempre. O interesse é o contrário: deseja-se escoar o maior número de objetos possíveis. 

Os consumidores precisam repor suas máquinas quebradas constantemente e a única fonte 

produtora são as grandes empresas. No atual mundo de mídias, a obsolescência técnica é 

programada; planeja-se a morte das mídias, no rumo da padronização tecnológica.  

Em seus estudos sobre a arqueologia da mídia, Zielinski (2006) demonstra que a morte 

de mídias é um fenômeno comum na história humanidade. A partir de um vasto levantamento 

de suportes técnicos visuais e sonoros soterrados pelo veloz desenvolvimento de novos meios 

de representação simbólica mais “eficientes” e rentáveis, Zielinski adverte que caminhamos 

rumo à padronização técnica diante dos dispositivos digitais capazes de simular as diversas 

mídias tradicionais. Neste sentido, deve-se sublinhar que, nos últimos séculos, a proliferação 

de suportes midiáticos acompanhou o falecimento de inúmeras mídias. 

As investigações arqueológicas da mídia desvelam formas primordiais de projeção 

luminosa de imagens em movimento, em recintos escuros. Como, em 1420, quando o reitor 

da academia de arte de Pádua, o veneziano Giovanni da Fontana, projetou por meio de uma 

lanterna de fogo sobre uma parede “o escandaloso desenho de uma mulher-diabo, completa, 

com pelos pubianos” (ZIELINSKI, 2006, p.157). Ou como nos experimentos mágicos de 

Athanasius Kischer com espelhos em câmaras escuras no século XVII. Contrário à uma 

perspectiva linear de desenvolvimento tecnológico, Zielinski encontra muitas vantagens na 

produção de tecnologias da comunicação em outros momentos da história, onde o 

experimento e o risco possuíam ocorrência proeminente.  

A partir de instigantes observações, Zielinski (2006, p.24) acredita que, “a longo 

prazo, o corpo de estudos anarqueológicos específicos deverão constituir uma ‘variantologia 
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da mídia’”, ou seja, “em vez de procurar tendências obrigatórias, mídia principal ou pontos de 

fuga imperativos, devemos ser capazes de descobrir variações individuais”.  

 A busca pela padronização das tecnologias de comunicação não é um impulso recente. 

O cinema atingiu este objetivo no final do século XIX quando o cinematógrafo dos irmãos 

Lumière trinfou diante dos demais inventos daquele período. Assim, ocultou as diversas 

tecnologias precursoras de projeção de imagens em movimento.  

Entre outras mídias, Siegfried Zielinski evidencia o remoto cinema das cavernas de 

Lascaux, na França, onde os humanos registraram sua visão do mundo através das pinturas 

em pedras datadas em 17 mil anos. Apesar de não penetrar nas técnicas cinemáticas rupestres, 

Zielinski (2006, p.18) observa que “na extensa literatura sobre a arqueologia do cinema (das 

pinturas rupestres da gruta de Lascaux ao imersivo IMAX – o cinema da tela gigante), uma 

coisa, acima de tudo, refina-se e expande-se: a ideia do progresso técnico inexorável, quase 

natural”. Para Zielinski, entre as suposições básicas destas literaturas, incluem-se:  

 
A história do desenvolvimento da hegemonia politica, da organização estritamente 
hierárquica para a organização estritamente democrática dos sistemas; fundamento 
lógico da conveniência econômica; a necessidade absoluta de artefatos técnicos 
simples para o desenvolvimento de sistemas tecnológicos complexos; ou o 
aperfeiçoamento continuo do potencial ilusionista da mídia. (ZIELINSKi, 2006, 
p.19) 
 

Avesso ao discurso progressista, que defende o desenvolvimento linear das 

tecnologias midiáticas, Zielinski (2006, p.23) demonstra que “a história da mídia não é o 

resultado do avanço previsível e necessário de um aparato primitivo para um aparato 

complexo”. E defende que “o atual estado-da-arte não necessariamente apresenta o melhor 

estado possível, no sentido da excelência de Gould”. Neste sentido, através dos estudos 

arqueológicos das tecnologias sonoras e visuais, Zielinski constata o contrário do que 

presume grande parte dos teóricos e historiadores de mídia quando consideram obsoletas as 

técnicas que precedem: 

 
encontraremos situações do passado em que as coisas e as condições ainda estavam 
num estado de fluxo, quando as opções de desenvolvimento em diversas direções 
ainda estavam muito abertas, quando o futuro era passível de ser concebido como 
sustentador de diversas possibilidades em relação a soluções técnicas e culturais 
para a construção de mundo de mídia. Vamos encontrar pessoas que gostam de 
experimentar e assumir riscos. (ZIELINSKI, 2006, p.27) 
 

A impertinência das perspectivas evolutivas - que presumem um trajeto linear que se 

inicia em um mundo de mídias simples e rudimentar que progride cronologicamente para 

suportes técnicos mais complexos e desenvolvidos -, torna-se evidente ao analisarmos a 
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capacidade de registro milenar e o progresso continuo da construção da forma e da narrativa 

do sofisticado cinema rupestre (método de criação que atualmente as vanguardas artísticas 

denominam work in progress). Se compararmos a resistência do registro de memórias das 

pinturas em pedras à fragilidade do armazenamento de dados através dos meios digitais ou da 

película de celuloide, encontraremos uma tecnologia de comunicação ancestral mais 

competente que as atuais formas de expressão que adotamos: sabe-se da existência de pinturas 

rupestres com aproximadamente 35 mil anos que mantêm a aparência de novas. Além disso, 

enquanto uma aclamada obra contemporânea de work in progress, como Tulse Luper 

Suitecases, de Peter Greenaway, acumula, aproximadamente, uma década de 

desenvolvimento, a diferença de tempo entre algumas pinturas de um mesmo painel da 

caverna de Chauvet, na França, supera 5 mil anos.   

Lehman-Wilzig e Cohen-Avigdor (2004) propuseram um “ciclo de vida natural da 

evolução da nova mídia”. Desta forma, utilizaram analogias biológicas para explicar suas 

ideias sobre a “vida” de uma mídia. Os teóricos analisaram as transformações que uma mídia 

passa durante seu desenvolvimento, a partir de um modelo de seis fases, que consiste no (1) 

nascimento; (2) penetração no mercado; (3) crescimento; (4) maturação; (5) resistência 

defensiva; (6) adaptação, convergência ou obsolescência. Nesta perspectiva, Scolari (2013) 

propõe condensar em três fases, a fim de organizar um olhar integrado sobre a “vida da 

mídia”: (1) emergência; (2) dominância; (3) sobrevivência e extinção. Scolari destaca a 

terceira fase como um desafio significante para a vida da mídia, pois compreende que as 

novas mídias são as principais ameaças para uma antiga mídia: “neste estágio, a capacidade 

da mídia de se adaptar e sobreviver é posta a prova. Se a mídia não consegue se adaptar às 

novas condições da ecologia midiática, corre o risco de se tornar extinta” (SCOLARI, 2013, 

p.10, tradução nossa).25 A extinção de uma mídia se refere ao fim da fabricação de uma 

espécie de dispositivo técnico, agregado ao desuso e descarte progressivo por parte dos 

usuários. No ciclo de vida da mídia, proposto por estes autores, o renascimento de mídias não 

é possível, pois adotam uma perspectiva linear de progresso que condena as tecnologias 

“ultrapassadas” à obsolescência.  

Segundo Scolari (2013), as mudanças na ecologia midiática podem ser resultado de 

novas invenções tecnológicas e condições econômicas. Diante destes fatores, o autor (2013, 

																																																								
25 “In this stage, the medium’s capacity to adapt and survive is put to the test. If the medium does not manage to 
adapt itself to the new conditions of the media ecology, it runs the risk of becoming extinct”. 
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p.04, tradução nossa) compreende que a transferência dos modelos biológicos para a evolução 

da mídia não pode ser linear ou mecânica, pois “na ecologia midiática é possível identificar 

uma batalha coletiva na qual diferentes atores – consumidores, produtores, instituições 

políticas, grupos econômicos, companhias tecnológicas, etc - condicionam o desenvolvimento 

da mídia”.26  

Contudo, à luz do funcionamento da vida orgânica, Scolari desenvolve suas 

explicações sobre os processos do mundo midiático. Através desta perspectiva, defende que 

“como em ecossistemas biológicos, na ecologia midiática existem espécies dominantes que 

durante suas idades de ouro, são capazes de impor suas próprias dinâmicas às restantes” 

(SCOLARI, 2013, p.08, tradução nossa).27  

Deve-se sublinhar que, tanto Scolari como Lehman-Wilzig e Cohen-Avigdor, fixaram 

suas análises em experiências com as mídias do século XX. Este breve período histórico 

contempla configurações políticas e econômicas especificas, nunca antes vivenciadas. 

Portanto, não podem ser aplicadas à todos os contextos temporais dos mundos de mídias. 

Obviamente, esta nova estrutura social fortalecida pela industrialização reconfigurou grande 

parte da cultura e do modo de vida humano. A vitória e ascensão do capital e seu estúpido 

modo de consumo encontrou no cinema uma potente ferramenta para disseminar a ideologia 

deste projeto heteronômico de opressão social. O grande potencial de expressão ideológica da 

grande tela fez da cinematografia a mídia hegemônica do século XX.  

Uma vez que o cinema conquistou a posição central na ecologia midiática, poderíamos 

supor que, nesta fase, a mídia seria caracterizada pela estabilidade e equilíbrio. Porém, Scolari 

(2013, p.08, tradução nossa) conclui o oposto: “assim que uma mídia se move para a posição 

central na ecologia – como o rádio ou o cinema entre 1920 e 1950 – ela será sempre 

submetida à tensão e ao desequilíbrio gerado por outra mídia”.28  

Entretanto, um olhar expandido sobre a história das mídias deve contemplar mais de 

um século desta construção milenar de meios e formas de expressão audiovisuais. A 

abordagem arqueológica da mídia traz um novo olhar sobre a dinâmica da emergência e 

																																																								
26 “[...] in media ecology it is possible to identify a collective struggle in which different actors—consumers, 
producers, political institutions, economic groups, technology companies, and so on—condition the development 
of a media”. 
27 “As in biological ecosystems, in the media ecology there are also dominant species that, during their golden 
age, are able to impose their own dynamics on the rest”. 
28 “[...] as one media moves to a central position in the ecology - like radio or cinema between 1920 and 1950 - it 
will always be subjected to tensions and imbalances generated by the other media”. 
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extinção das tecnologias de comunicação. Após o instigante levantamento das técnicas do ver 

e do ouvir de tempos remotos, Zielinski (2006, p.24) conclui como precipitada essa orientação 

“sobre uma nova mídia principal, a respeito da qual toda práxis significativa seria direcionada 

por um tempo – até a próxima ser definida”.  

Tampouco são pertinentes as analogias realizadas por Scolari para explicar a dinâmica 

midiática através das teorias de Darwin sobre a natureza. Darwin não afirmou que a evolução 

das espécies consiste no aprimoramento das estruturas físicas dos seres vivos, como se 

presumiu para a história da mídia. A teoria da evolução das espécies de Darwin compreende a 

hereditariedade genética como um processo de “descendência modificada”. Neste sentido, 

através da transmissão de informações na forma de códigos de DNA e RNA ao longo das 

gerações, realiza-se uma aprendizagem genética para adaptar os descendentes ao meio. Este 

método de adequação ao ambiente não supõe um melhoramento progressivo, apenas uma 

lenta modificação dos herdeiros genéticos que apreendem as experiências ancestrais inscritas 

numa memória molecular. Apesar desta incrível façanha da natureza, um assustador número 

de espécies animais e vegetais são extintas anualmente, pois não resistem às consequências 

ecológicas do atual modo de vida e consumo humano, supostamente, mais “evoluído”. Vale 

ressaltar que a variabilidade genética é um fator decisivo para a sobrevivência de uma 

espécie. Por outro lado, no rumo da padronização técnica midiática, a variação é uma 

condição desconsiderada. 

Devido à concepção evolucionista para o desenvolvimento das mídias, o conceito 

stricto sensu de cinema se expande graças ao surgimento de novas tecnologias. No entanto, o 

olhar do cinema expandido, geralmente, não contempla também as tecnologias de sintetização 

de imagens em movimento anteriores ao cinematógrafo, para, então, desvendar este impulso 

artístico milenar.  

Através da etimologia da palavra cinematografia, Arlindo Machado propôs uma 

direção para as investigações do sentido lato sensu de cinema. Apesar de Machado (1997, 

p.211) se referir ao cinema lato sensu como “uma das mais antigas formas de expressão da 

humanidade, nascida quando algum homem pré-histórico fez projetar a sombra de suas 

próprias mãos nas paredes de uma caverna”, grande parte dos estudos que propõem expandir 

o conceito desta expressão artística compreendem que o nascimento do cinema está 

intimamente relacionado com a tecnologia patenteada pelos irmãos Lumière no final do 

século XIX. Neste sentido, estruturam suas análises, exclusivamente, na relação entre os 

fundamentos da tecnologia da película de celuloide e as possibilidades técnicas e estéticas 
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encontradas em suportes audiovisuais que surgiram após o filme, sobretudo, o triunfante 

digital. Em determinados casos, traçam novas fronteiras para definir o que compreendem 

dentro do conceito expandido de cinema. Portanto, preferimos chamar esta perspectiva 

conceitual de “cinema stricto sensu expandido”. 

Neste sentido, a corrente de estudos do “cinema expandido” localiza o surgimento 

desta terminologia específica a partir dos anos 1960, notadamente, através Vanderbeek e 

Schneemann no contexto de suas performances multimídias (RESS, A.L., 2011). Apoiado na 

terminação “expandida”, este discurso do cinema, segundo Ress (2011, p.12, tradução nossa), 

“expandido ao máximo, abraça as dimensões mais contraditórias de cinema e vídeoarte, do 

vividamente espetacular ao cruamente materialista”.29 Apesar de Ressuma das editoras do 

livro “Expanded Cinema: Art, performance, film” (2011), desvincular a cinematografia da 

relação essencial com o suporte de gravação fílmico, a autora assimila que a ideia de cinema 

expandido se refere à uma forma de arte ao vivo (live art), ligada ao teatro e à performance. 

Nesta perspectiva, Ress ignora completamente as técnica de projeção de imagens em 

movimento anteriores à película de celuloide e omite do repertório do “cinema expandido” até 

mesmo as projeções de filmes ao vivo não-lineares nos vaudevilles do final do século XIX e 

início do século XX, que se enquadrarem, em todos os aspectos, dentro das qualidades 

propostas pela autora.  

Contudo, como aponta Ress, devido à notória dificuldade de definir ou medir, o termo 

“cinema expandido” possui uma ampla flexibilidade conceitual que absorve muitos tipos de 

filme e eventos de projeção. Esta elasticidade da condição teórica incita à busca pelo estado 

em que o conceito de cinema é estendido ao máximo sem romper as conexões que 

estabelecem alguma coerência para o termo. Nesta busca conceitual, segundo A. L. Ress 

(2011), algumas variantes de “cinema expandido” buscam a ontologia do filme nos elementos 

mais simples da mídia, como o feixe dos projetores de luz ou a lâmpada. Outras, não 

consideram o dispositivo material como um elemento determinante para definir a categoria 

artística da obra. Neste sentido, evidenciam múltiplos tipos de “cinema expandido”, que 

ampliam o campo de visão ao ponto de dissolverem o próprio cinema como uma entidade 

distinta (RESS, A. L, 2011).  

Portanto, apesar da libertação da expressão cinematográfica de uma essência material, 

a teoria e prática artística associada à perspectiva do cinema stricto sensu expandido costuma 

fundamentar seu discurso com referência às tecnologias cinemáticas da celuloide ou pós-
																																																								
29 “At full stretch, it embraces the most contradictory dimensions of film and video art, from the vividly 
spectacular to the starkly materialist”. 
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celuloide. Assim, a expansão do conceito de cinema é atribuída, sobretudo, às possibilidades 

estéticas advindas das tecnologias do vídeo, da televisão e dos computadores digitais. Imerso 

no campo da hibridização midiática cibernética, o livro de Gene Youngblood (1970) defende 

três aspectos do “cinema expandido”: 
 

O primeiro pretendia dissolver todas as formas de arte, incluindo filmes, em eventos 

multimídia e de apresentação ao vivo (live-action). O segundo foi o de explorar 

tecnologias eletrônicas e a vinda do ciberespaço, como anunciado por Marshall 

McLuhan. O terceiro foi para derrubar a barreira entre artista e público através de 

novas formas de participação.30 (RESS, A. L, 2011, p.13, tradução nossa) 

 

Além da terminologia específica “cinema expandido”, muitos outros termos 

emergiram devido ao impacto profundo que as mídias pós-celuloide causaram na convenção 

do cinema – que restringiu este conceito ao paradigma da sétima arte. Entre estas 

nomenclaturas, podemos citar o Live cinema, cinema interativo, cinema digital, videogames, 

GIF’s animados, e qualquer outro termo que venha a surgir com o intuito de condensar as 

características dispersas de programas estéticos capazes de causar a ilusão de visualizar 

imagens em movimento através de uma estrutura distintamente padronizada, que conforma e 

formata uma prática comum de produção de linguagem. Diante deste panorama, evidencia-se 

a necessidade de abordar as novas tecnologias cinemáticas através de uma pesquisa 

arqueológica do cinema, a qual revela fascinantes mídias de projeção de imagens em 

movimento soterradas pelo veloz desenvolvimento de inovações técnicas e pela padronização 

industrial. Neste sentido, buscamos o conceito expandido do cinema (lato sensu) em mídias 

anteriores e posteriores à película de celuloide.  

 

 

 

 

 

																																																								
30 “The first was to melt down all art forms, including film, into multimedia and live-action events. The second 
was to explore electronic technologies and the coming of cyberspace, as heralded by Marshall McLuhan. The 
third was to break down the barrier between artist and audience through new kinds of participation. Each of 
these challenged existing notions of cinema as commercialized regime of passive consumption and 
entertainment”.  
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Capítulo III - O cinema na era pós-mídia 
 

Atualmente, a concepção conceitual expandida do cinema acompanha o 

desenvolvimento de uma recente corrente teórica que vislumbra uma nova era para a escrita 

cognitiva e sensitiva devido ao advento das tecnologias digitais. Através do conceito “pós-

mídia”, afirmações sobre uma nova condição humana, fundamentada nas tecnologias 

hegemônicas contemporâneas, emergem com o intuito de desestruturar/reestruturar as 

convenções estabelecidas para e pelas “mídias”. Neste sentido, o conceito “pós-mídia” tem 

sido amplamente utilizado por teóricos, em sua maioria, norte-americanos, europeus e russos, 

que pesquisam a relação entre arte e mídia. Apesar de ser recente - a provável primeira 

aparição deste termo foi através do texto de Félix Guattari, Caosmose (1992) -, a proposta 

estética pós-mídia é cada vez mais difundida e aceita na academia e no mundo da arte, mesmo 

sem haver uma definição consensual e precisa sobre esta terminologia. Neste curto percurso 

histórico, de apenas 23 anos, o termo pós-mídia foi utilizado por um conjunto de poucos 

teóricos renomados, dentre os quais se destacam, além de Guattari (1992, 2009), Rosalind 

Krauss (1999), Peter Weibel (2005), José Luis Brea (2009), Domenico Quaranta (2012), 

Siegfried Zielinski (2013), Agnes Pethö (2012) e Lev Manovich (2001). Devido à notoriedade 

destes pensadores, a relevância da estética pós-mídia para o pensamento sobre as artes foi 

consagrada.  

Em comum, estes pensadores compreendem que o fenômeno da convergência 

midiática, através da softwarização das mídias, é um fator decisivo para a entrada na era pós-

mídia. Consequentemente, enfatizam a necessidade de novos métodos de produção, análise e 

categorização das formas de escrita humana. Contudo, os autores apresentam diferentes 

abordagens sobre o conceito de “mídia” e “pós-mídia”, inclusive, com variações 

terminológicas, como “depois da mídia” (after the media, Zielinski, 2013).  

Em português, os termos “media” e “medium” são traduzidos como mídia ou meio (de 

comunicação), mas não obtiveram qualquer distinção semântica e aparecem praticamente 

como sinônimos. Sobretudo, através da máxima de McLuhan “o meio é a mensagem”. No 

inglês, a diferença entre medium e media é nebulosa, pois existem muitos casos que o mesmo 

significado é aplicado para ambos. Contudo, existe uma diferença entre os dois termos no uso 

cotidiano: comumente, entende-se media como o plural de medium, em alguns casos, refere-

se à um conjunto de canais de informação hegemônicos, algo como “a grande mídia (de 

massa)”, que Zielinski nomeou “a mídia” (the media).  
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Além desta variedade tipológica para um único referente, as significações do que é 

uma mídia divergem. Enquanto podemos afirmar, através de Levy e Manovich, que o termo 

mídia se refere à um suporte material de enunciação; Krauss e Greenberg compreendem 

mídia/meio como todo o aparato técnico e estético de uma linguagem artística própria. Ao 

fim, essas compreensões entram em crise com o estabelecimento comercial dos suportes 

híbridos. Para explicar o conceito de mídia ou meio, outros termos, como aparato e 

dispositivo, foram inseridos no circuito teórico com o intuito de descrever com precisão os 

fenômenos e as práticas tecnológicas de comunicação.   

Além das diferentes leituras sobre os fluxos tecnológicos e estéticos atuais, os textos 

que utilizam o termo pós-mídia, ou similar, apresentam abordagens divergentes, o que 

possibilita múltiplas visões sobre os debates que associam mídia, tecnologia e arte. Nesta 

perspectiva, busca-se uma leitura analítica sobre a concepção do termo pós-mídia no discurso 

das principais referências teóricas do assunto. 

A partir da perspectiva de expansão do conceito de cinema através das mídias 

eletrônicas pós-celuloide, no livro “Filme na era pós-mídia” (Film in the post-media age, 

2012), publicado pela universidade de Cambridge, Agnes Pethö reflete sobre “a vida pós-

mídia do filme”, através de uma coletânea de artigos que elucubram sobre as novas 

possibilidades de expressão estética das narrativas de imagens em movimento, sobretudo, 

após a digitalização das mídias. Pethö considera que a hibridização e a convergência midiática 

alteraram radicalmente o ecossistema de mídias. Neste sentido, evidencia o intenso debate 

sobre a morte do cinema dentro do atual contexto histórico em que a cibernética é consagrada 

como a tecnologia hegemônica do sistema industrial da mídia.  

Pethö (2012) observa que a comemoração do centenário do cinema acompanhou 

intensas discussões sobre o iminente falecimento da mídia cinematográfica. A autora detectou 

a presença de um grande número de artigos que defendem o espírito da cinéfila genuína e, por 

este motivo, proclamaram a morte do cinema clássico, junto com lamentações sobre o fim de 

uma era. Em paralelo, Pethö demonstra que o surgimento de novas correntes nos estudos de 

mídia introduziu novos termos em voga dentro das discussões, como “remediação” (Jay 

David Bolter e Richard Grusin), “convergência midiática”, (Henry Jenkins), ou “estética pós-

mídia” (Lev Manovich).   

Neste livro, Pethö investiga a técnica e a estética do cinema em associação com 

diferentes teorias, que ressaltam os suportes digitais na construção das relações entre 

tecnologia, arte e mídia. Os artigos, em geral, são análises de obras de arte que associam a 



 64	

base tecnológica digital com a base conceitual do cinema, uma vez que “pós-mídia” e “era 

digital”, para Pethö, são sinônimos. Nesta perspectiva, a autora e editora do livro, compreende 

que o filme na era pós-mídia é como uma mídia morta-vida (undead media), portanto, ainda 

presente nas projeções digitais fantasmagóricas de sua antiga matriz. Por este motivo, é contra 

a ideia da morte do cinema, pois compreende que o filme vive através das novas mídias e 

formas audiovisuais que simulam a estrutura do filme. Neste sentido, Pethö (2012) considera 

que a fotografia e o filme, ao passarem por este processo de digitalização de suas formas 

analógicas, tornaram-se os ancestrais primordiais das novas mídias híbridas e os principais 

campos de teste para as novas teorias de mediação.  

Diante do ofuscamento das fronteiras tradicionais da arte, devido à convergência e 

hibridização midiática, consolidada através dos dispositivos digitais, Pethö (2012) reivindica 

uma redefinição do termo “mídia”. Para a autora, tal conceito precisa reconciliar uma 

dualidade paradoxal: de um lado, a atual diversidade das mídias técnicas; do outro, os efeitos 

unificadores da digitalização. Apesar de borrar as divisões entre as distintas artes e suas 

mídias específicas, Pethö ressalta a existência de uma essência do cinema que o atribui uma 

identidade própria, fundamentada na película de celuloide e da narrativa clássica-industrial 

norte-americana. Desta forma, ocupa-se em encontrar as bases essências do cinema analógico 

do século XX no atual contexto da arte digital. Deve-se destacar que Pethö cita os irmãos 

Lumière como o evento inaugural do cinema; mesmo que o qualifique como uma lenda 

urbana, localiza o tempo e o período inicial da experiência técnica cinemática. 

Como referência teórica sobre o conceito pós-mídia, além de Lev Manovich, Pethö 

utiliza a historiadora da arte e teórica Rosalind Krauss, que considera a “condição pós-mídia” 

um “mito monstruoso”. Em seu mais recente livro, Krauss (apud PETHÖ, 2012) argumentou 

sobre a necessidade de análises que possam recuperar a especificidade midiática dentro do 

uso criativo dos suportes digitais. Neste sentido, Pethö destaca a necessidade de encontrar 

diferenças individuais nas expressões que utilizam mídias como suporte, mesmo dentro dos 

híbridos cibernéticos.  

Apesar de usar confortavelmente o termo pós-mídia, Pethö (2012, p.2, tradução nossa) 

aponta que este “ainda é um termo bastante geral implantado sobre um terreno muito volátil 

onde as noções estabelecidas anteriormente são continuamente desenraizadas e teóricos 

antigos varridos”.31 Contudo, considera que já entramos numa era pós-mídia que impôs uma 

																																																								
31 “Post-medium is still a fairly general term deployed over a very volatile terrain where previously established 
notions are being continuously uprooted and earlier theories swept away”. 
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nova condição cinematográfica. Neste sentido, desloca a atenção desde as “mídias 

cinemáticas” para a “experiência cinemática”.  

Os textos reunidos em “Filme na era pós-mídia” foram organizados para cobrir as três 

áreas de pesquisas conectadas com “a vida pós-mídia do filme”, que Pethö estabelece como 

principais: a primeira se refere à realocação das imagens em movimento da sala tradicional de 

cinema para espaços públicos e privados que são fundidos através da internet. Também 

compreende os extensivos processos de todos os tipos de re-mediação, bem como as grandes 

mudanças na percepção tátil e espacial das próprias imagens que ocorreram antes e depois da 

era digital; O segundo ponto aborda “a investigação teórica e análise profunda das 

características do filme que refletem sobre a transição do cinema (analógico) para dento da 

era pós-mídia (digital), e nos caminhos do cinema para se adaptar às novas formas instituídas 

de imagens em movimento” (PETHÖ, 2012, p.4, tradução nossa)32; Por fim, busca averiguar a 

convergência entre as antigas convenções narrativas e visuais do cinema analógico do século 

XX, em relação à emergente estética dos suportes digitais, que Pethö qualifica como pós-

mídia, a exemplo do DVD, dos programas de TV, ou videogames.  

Félix Guattari foi o primeiro a utilizar o termo pós-mídia para expressar seus 

pensamentos transdisciplinares que relacionam estudos psicológicos sobre o inconsciente e a 

subjetividade humana cristalizada dentro da cultura capitalista tecnocrata, em que os seres 

humanos são concebidos (e remunerados) como máquinas. O termo pós-mídia, para Guattari, 

refere-se, especialmente, à um espaço-tempo no qual as mídias de massa e seus oligopólios 

centralizados dão lugar à uma comunicação rizomática, que traça uma analogia biológica com 

a forma de crescimento horizontal de algumas raízes com brotação em diversos pontos, como 

a espada-de-são-jorge e as bananeiras. Desta forma, a estética pós-mídia almeja destituir o 

fundamento principal das mídias de massa: a concentração do polo emissor. Nesta 

perspectiva, Guattari se revela um pensador revolucionário otimista que não está satisfeito 

com a realidade dos paradigmas do seu tempo, sejam sociais, econômicos, políticos, estéticos, 

científicos, etc. Para ele, estas matrizes tradicionais da cultura contemporânea se desorientam 

umas após a outra. Portanto, para o autor, “torna-se imperativo refundar os eixos de valores, 

																																																								
32 “The theoretical investigation and in-depth analyses of feature films that reflect on the transition of (analogue) 

cinema into the (digital) post-media age, and on cinema’s ways of adapting to the newly instituted forms of 

moving images”. 
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as finalidades fundamentais das relações humanas e das atividades produtivas” (GUATTARI, 

1992, p.116). 

As artes, enquanto máquinas estéticas, são um importante aliado para a revolução 

molecular que Guattari ambiciona para a era pós-mídia. Neste sentido, observa que a potência 

de sentir “talvez, esteja em vias de ocupar uma posição privilegiada no seio dos 

agenciamentos coletivos de enunciação de nossa época” (GUATTARI, 1992, p.130). Para 

Guattari (1992, p.115), "são, de fato, as máquinas estéticas que, em nossa época, nos propõem 

os modelos relativamente mais bem realizados desses blocos de sensação suscetíveis de 

extrair um sentido pleno a partir das sinaléticas vazias que nos investem por todos os lados”. 

Contudo, sublinha que “a arte não detém o monopólio da criação, mas ela leva ao ponto 

extremo uma capacidade de invenção de coordenadas mutantes, de engendramento de 

qualidades de ser inéditas, jamais vistas, jamais pensadas” (GUATTARI, 1992, p.135/136).  

A revolução estética molecular, que Guattari (1992, p.135/136) descreve, considera 

que “a criatividade social está sendo chamada a expropriar os antigos enquadramentos 

ideológicos rígidos, em particular os que serviam de caução à eminência do poder de Estado e 

os que ainda fazem do mercado capitalístico uma verdadeira religião”. Portanto, este “novo 

paradigma proto-estético” não se refere à arte institucionalizada, “mas à uma dimensão de 

criação em estado nascente, perpetuamente acima de si mesma, potência de emergência 

subsumindo permanentemente a contingências e as vicissitudes de passagem a ser dos 

universos materiais” (GUATTARI, 1992, p.130/131).  

Guattari estende a noção de mídia para todos os sistemas de comunicação, 

deslocamento e de troca. Desta forma, evidencia a necessidade conceitual de “nos desfazer de 

visões mecanicistas da máquina e promover uma concepção que englobe, ao mesmo tempo, 

seus aspectos tecnológicos, biológicos, informáticos, sociais, teóricos, estéticos” 

(GUATTARI, 1992, p.137). 

 
E aqui, mais uma vez, é a máquina estética que nos parece a mais capaz de revelar 

alguma de suas dimensões essenciais, muitas vezes desconhecidas – a da finitude 

relativa à sua vida e à sua morte, a da produção de proto-alteridade no registro de 

seu entorno e de suas múltiplas implicações, a de suas filiações genéticas incorporais 

[...]. (GUATTARI, 1992, p.137) 

 

Neste sentido, ao estudar as máquinas estéticas e o ser humano imerso numa 

arquitetura maquínica da subjetividade, Guattari propôs a esquizoanálise como meio para 
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repensar as maneiras que a subjetividade é produzida, através da redefinição do inconsciente, 

fora dos quadros confinantes da psicanálise.  

 
O inconsciente já não deve ser reduzida apenas em termos de entidades 

intrapsíquicas ou ao significante linguístico, uma vez que deve envolver também 

diversas dimensões semióticas e pragmáticas que têm a ver com uma multiplicidade 

de territórios existenciais, sistemas maquínicos e universos incorpóreos. Eu chamei 

isto de esquizoanálitica para marcá-la fora do inconsciente psicanalítico. 

(GUATTARI, 1992, p.301/302) 

 

Apesar de não ter cumprido as burocracias acadêmicas para obtenção de títulos, 

Guattari publicou mais de 15 livros com tradução para o português que servem de referência 

para diversas áreas de pesquisa. Além disso, escreveu em colaboração com renomados 

filósofos da academia como Gilles Deleuze, Toni Negri e Suely Rolnik. No ano da sua morte, 

1992, a publicação de “Caosmose: um novo paradigma estética” trouxe a ideia de uma era 

pós-mídia dentro da perspectiva de uma revolução cultural, portanto, estética, política, social, 

mas, sobretudo, uma revolução da subjetividade maquínica padronizada através da 

comunicação de massa “que elimina, ao máximo, as composições enunciativas trans-

semióticas [...] em proveito de uma língua rigorosamente assujeitada às máquinas escriturais e 

a seus avatares mass-midiáticos” (GUATTARI, 1992, p.134). Neste sentido, Guattari (1992, 

p.134) compreende que “em suas formas contemporâneas extremas, tal subjetividade tende a 

se reduzir a uma troca de fichas informacionais, calculáveis por quantidades de bits e 

reprodutíveis por computador”.  

Sua experiência com a tecnologia digital no início dos anos 1990, fez com que 

aderisse ao pensamento de teóricos cibernéticos utópicos, como Pierre Levy. Nesta 

perspectiva, Guattari (1992, p.121/122) compreende que “a subjetividade informática nos 

distancia em velocidade com V maiúsculo das coações da antiga linearidade escritural". 

Chegou o tempo dos hipertextos e todos os gêneros e mesmo de uma nova escrita cognitiva e 

sensitiva que Pierre Lévy qualifica de ‘ideografia dinâmica’ ”. Assim, destaca que o novo 

paradigma proto-estético da era pós-mídia encontrou um caminho para existir através da 

convergência midiática das tecnologias digitais.  

Para Guattari (1992, p.116), a partir do digital, “uma ecologia do virtual se impõe, 

então, da mesma forma que as ecologias do mundo visível”. Entretanto, considera que as 

formas de expressão artísticas das mídias pré-digitais, como a poesia, a música, as artes 

plásticas, o cinema, em suas modalidades performáticas ou performativas particulares, “têm 
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um lugar importante a ocupar, devido à sua contribuição específica, mas também como 

paradigma de referência de novas práticas sociais e analíticas – psicanalíticas em uma 

acepção muito ampliada” (GUATTARI, 1992, p.116). Neste sentido, para o autor, a ecologia 

do virtual atualiza as relações de força, convertendo a verticalidade autoritária das mídias de 

massa numa rede rizomática, portanto, horizontal e com múltiplos pontos de enunciação; e 

“se proporá não apenas a preservar as espécies ameaçadas da vida cultural, mas igualmente a 

engendrar as condições de criação e de desenvolvimento de formações de subjetividade 

inusitadas, jamais vistas, jamais sentidas” (GUATTARI, 1992, p.116).   

A convergência tecnológica, no discurso de Guattari, reflete sobre a junção de três 

elementos: a informática, a telemática e o audiovisual. Diante do deslocamento para um único 

suporte técnico universal, Guattari (1992, p.122) considera que “talvez um passo decisivo 

possa ser dado no sentido da interatividade, da entrada em uma era pós-mídia e, 

correlativamente, de uma aceleração do retorno maquínico da oralidade”.  

Guattari (1992, p.122) prevê que “o tempo do teclado digital terá em breve acabado; é 

através da fala que o diálogo com as máquinas poderá se instaurar, não apenas com as 

máquinas técnicas, mas também com as máquinas de pensamento, de sensação, de 

concertamento [...]”. Suas reflexões sobre uma revolução da escrita cognitiva e sensitiva 

humana, acompanham uma grande mudança do comportamento sócio-cultural. Neste sentido, 

Guattari (2009) sugere novas práticas sociais emancipatórias e, acima de tudo, assembléias 

alternativas de produção subjetiva capazes de se conectar com as revoluções moleculares que 

trabalham em nossa era. Para o autor, as “minorias organizadas” irão se tornar os laboratórios 

de pensamento e de experimentação para futuras formas de subjetivação. Por este motivo, 

vislumbra uma proliferação de “devires minoritários” capazes de diversificar os fatores da 

autonomia subjetiva e da autogestão econômica dentro do campo social. Como pontua 

Guattari (2009), estas revoluções moleculares podem ser individuais, duplas, ou múltiplas. 

Portanto, está presente nas ações cotidianas dos indivíduos, bem como em práticas grupais, 

em rede, institucionais, coletivas e na micropolítica, que engloba outras práticas sociais, 

outras formas de auto-valorizações e ações militantes. 

A possibilidade de conexão em rede mundial, através da internet e dos computadores, 

é vista como o início da transformação do paradigma da comunicação midiática de massa. 

Consequentemente, Guattari (1992, p.121/122) acredita que “as mutações maquínicas, 

entendidas no sentido mais amplo, que desterritorializam a subjetividade, não deveriam mais 

desencadear em nós reflexo de defesa, crispações passadistas”. Vale destacar que a 
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comparação de mundos de mídias, realizada por Guattari, contempla, exclusivamente, o 

século XX e XXI, ou seja, o curto, e intenso, período das mídias industriais de massa e do 

surgimento da tecnologia digital. Portanto, não aborda o tempo pré-cinematógrafo ou pré-

industrial das mídias. 

Quatro anos após a morte de Guattari, Soft subversions foi publicado. Neste livro, a 

proposta de que nós transitamos em direção à uma era pós-mídia é reiterada com maiores 

detalhes sobre o que o autor compreende em relação ao conceito pós-mídia. Sua tese reflete 

profundamente sobre a fabricação padronizada da subjetividade humana realizada pelo 

capitalismo. Neste sentido, observa algumas nuances do sistema maquínico imposto pelo 

capital. Contudo, enfatiza que, apesar da produção de nossas matérias-primas sinalética ser 

cada vez mais dependente da intervenção de máquinas, a liberdade humana e a criatividade 

não estão inexoravelmente condenadas à alienação por meio dos procedimentos mecânicos: 

nada proíbe que, no lugar do indivíduo se submeter ao controle da máquina, as redes 

maquínicas passem a ser envolvidas em uma espécie de processo de subjetivação. Portanto, 

Guattari (2009) ressalta a potência do maquinismo e da humanidade para a construção de 

relações simbióticas frutíferas.  

A perspectiva de Guattari (2009) afirma que a reapropriação combinada das 

tecnologias de comunicação facilitaria o surgimento de novas práticas de subjetivação de uma 

era pós-mídia. Para o autor, esta nova condição técnica e estética da comunicação humana, 

cada vez mais, permite: 

 
1) A formação de formas inovadoras de diálogo e interatividade coletiva e, 

eventualmente, uma reinvenção da democracia; 

 

2) Por meio da miniaturização e a personalização de equipamentos, uma 

resingularização dos meios mecânicos de midiatização da expressão; podemos 

presumir, sobre este assunto, que é a conexão, através de redes, de bancos de dados 

que nos oferecerá as mais surpreendentes visões;  

 

3) A multiplicação até o infinito de "operadores existenciais", permitindo o acesso 

aos universos criativos mutantes.33 (GUATARRI, 2009, p.299, tradução nossa) 

 

																																																								
33 “1) The formation of innovative forms of dialogue and collective interactivity and, eventually, a reinvention of 
democracy; 2) By means of the miniaturization and the personalization of equipments, a resingularization of the 
machinic mediatized means of expression; we can presume, on this subject, that it is the con- nection, through 
networking, of banks of data which will offer us the most surprising views; 3) The multiplication to infinity of 
"existential operators," permitting access to mutant creative universes”. 



 70	

Através da multicentralização e da autonomização subjetiva dos “operadores 

existenciais”, Guattari (2009) afirma que o advento da revolução pós-midiática deve ser 

invocado para conduzir, com eficiência incomparável, a transmissão das informações dos 

grupos minoritários. Desta forma, para Guattari (2009), talvez sejamos capazes de lidar com 

os problemas mortais para a humanidade, tais como o armazenamento de armas nucleares, a 

fome mundial, danos ecológicos irreversíveis e a poluição das mídias de massa na 

subjetividade coletiva.  

Ao se questionar por quais meios podemos acelerar a chegada do que nomeou de era 

pós-mídia, Guattari evidencia que a realidade revolucionária que almeja ainda não foi 

atingida. Contudo, demonstra a existência de um fluxo constante na direção de um novo 

paradigma proto-estético. Neste sentido, o autor afirma que, através do descentramento 

sistemático do desejo social, cada vez mais, emergirão subversões suaves (soft subversions) e 

revoluções imperceptíveis que irão mudar a face do mundo, tornando-o mais feliz 

(GUATTARI, 2009).   

O esforço teórico para delimitar as fronteiras entre um seleto grupo de linguagens 

“puras” é regido por uma rígida lista com a numeração das espécies canônicas da arte. Até o 

início do século XX, figuravam apenas seis tipos de expressão. Em 1912, Ricciotto 

Canudo obteve êxito ao reivindicar o cinema como a sétima arte. Atualmente, a convenção se 

estende ao número onze, pois engloba a fotografia e a televisão (que compartilham a posição 

oito), as histórias em quadrinhos, os videogames e a arte digital.  

Como observa Manovich (2013), a concepção de que a prática artística pode ser 

puramente classificada dentro de um pequeno grupo de distintos meios continua a estruturar a 

organização de museus, escolas de arte, agências financiadoras e outras instituições culturais. 

Neste sentido, observa que a academia moderna de estudos da cultura segue o conceito de 

mídia estabelecido pela indústria cultural comercial, que a divide estritamente por tipos de 

conteúdo: livro, pintura, escultura, fotografia, filme, televisão, etc. Este restrito elenco de 

tipologias possui fronteiras bem demarcadas pelas condições estéticas dos materiais de seus 

respectivos suportes de enunciação, os quais desenvolveram seu próprio conjunto de técnicas 

com poucas sobreposições. Cada mídia possui, portanto, sua propriedade linguística baseada 

em seus distintos instrumentos físicos de criação, armazenamento e leitura de dados. Ou seja, 

convencionamos chamar de mídia “um tipo específico de técnica artística ou meio de 

expressão determinado pelos materiais utilizados ou os métodos criativos envolvidos 
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(exemplo: litografia). Assim, diferentes mídias possuem diferentes técnicas, meios de 

expressão e métodos criativos” 34 (MANOVICH, 2013, p. 206, tradução nossa). 

O rompimento das fronteiras midiáticas através de uma máquina universal foi 

finalmente celebrado com o advento do computador digital e sua capacidade de simular uma 

grande variedade de materiais já existentes e de “mídias ainda-não-inventadas" (KAY e 

GOLDBERG, 1977).  

 
Escrevendo sobre o Dynabook (um sistema de computação multimídia primitivo) 

em seu ensaio de 1977, "Personal Dynamic media", Alan Kay e Adele Goldberg 

afirmaram que "o computador, visto como a própria mídia, pode ser todas as outras 

mídias". Este "novo metamedium”, como eles chamam, tem "novas propriedades", 

incluindo "busca dinâmica" (ou seja, de acesso aleatório), a simulação, a capacidade 

de combinar imagens, animações, e som, e programação.35 (QUARANTA, 2013, 

p.231) 

 

Anos mais tarde, Manovich credita e enfatiza as propriedades da máquina meta-mídia, 

aludida por Key e Goldberg. Além da associação com a capacidade de simular outras mídias, 

Manovich evoca o termo metamídia com o objetivo de deslocar a materialidade como fator 

determinante na criação das formas de enunciação. Se, através do computador digital, o 

suporte se tornou único, as formas enunciadas se diferenciam exclusivamente por suas 

respectivas programações e não mais pelo material da mídia. Ou seja, uma projeção em forma 

de música, jogo, filme ou de fotografia, em dispositivos digitais, compartilham a mesma base 

de dados e o mesmo mecanismo físico, contudo, suas categorias artísticas se diferenciam com 

base nas tradições estéticas.  

Diante do funcionamento dos computadores digitais, que são capazes de simular as 

distintas mídias pré-digitais através de uma estrutura de dados única e universal, o método 

canônico de categorizar as expressões humanas entrou em crise. Neste suporte metamídia, as 

emissões possuem o mesmo conteúdo material, porém distinguimos os blocos de sensações a 

partir dos nossos padrões estéticos e memórias. Isso significa que se identificamos uma 
																																																								
34 “A specific kind of artistic technique or means of expression as determined by the materials used or the 
creative methods involved (for example, the medium of lithography). Thus, different mediums have different 
techniques, means of expression and creative methods”. 
35 “Writing about the Dynabook (an early multimedia computing system) in their 1977 essay, ‘Personal Dynamic 
Media’, Alan Kay and Adele Goldberg claimed that ‘the computer, viewed as a medium itself, can be all other 
media’. This ‘new’ ‘metamedium’, as they called it, has ‘new properties’ including ‘dynamic search’ (i.e., 
random access), simulation, the ability to combine images, animations, and sound, and programmability”. 
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projeção digital como música, fotografia, pintura ou cinema é devido a apropriação que o 

novo dispositivo realizou das convenções do antigo meio de expressão. Desta forma, o 

advento do computador meta-mídia amplificou a evidencia das fragilidades e restrições que o 

conceito tradicional de mídia incorpora. Contudo, como observa Manovich, o conceito de 

mídia apresenta incoerências anteriores ao surgimento da tecnologia digital, como no caso da 

divisão entre televisão e vídeo, pois ambos utilizam a mesma base material (sinais eletrônicos 

que podem ser transmitidos ao vivo ou gravados numa fita magnética), além de envolverem a 

mesma condição de percepção - o monitor da televisão. Por este motivo, o autor compreende 

que a única justificativa para os tratar como meios separados é sociológica e econômica. 

O imenso abalo nas estáveis categorias artísticas tradicionais devido à nova condição 

estética, imposta pela hegemonia da tecnologia digital, gerou uma série de propostas teóricas 

com o objetivo de explicar os fenômenos do mundo midiático contemporâneo. Entre as 

principais teses, circula a defesa e a definição de novas tipologias, incorporadas às categorias 

artísticas tradicionais, originadas para qualificar “novas” espécies de mídias, como “livro 

digital”, “fotografia digital”, “Live cinema”, “cinema expandido”, “cinema interativo”, 

“cinema digital”, “cinema contemporâneo”, “vídeo arte”, “vídeo mapping”, “jogos online”, 

“correio eletrônico”, etc. Todos estes termos buscam expandir o sentido tradicional de uma 

linguagem, seja ampliando a convenção narrativa, seja incorporando elementos técnicos ou 

estéticos à estrutura. Desta forma, apesar de agregarem outras noções ao conceito 

fundamental, as novas tipologias reiteram a gramática das artes canônicas, pois obedecem a 

lógica de categorização que define o conceito enunciado a partir do hardware (suporte 

material). Neste sentido, Manovich (2001) observa que o conceito de mídia persiste, apesar da 

explícita inadequação para descrever a realidade cultural e artística contemporânea. Para o 

autor, tal persistência é devido à inércia, mas, sobretudo, por causa da dificultade de pôr em 

prática um novo sistema conceitual. O resultado desta imbobilidade tipológica é que 

continuamos adicionando mais categorias, novos gêneros e espécies de mídias. O problema 

com estas novas categorias é que seguem a tradição de identificar as distintas práticas 

artísticas com base nos materiais que estão sendo utilizados. 

Uma vez que todas as mídias partilham a mesma estrutura de dados e o mesmo 

suporte físico, dissolvem-se as fronteiras entre as linguagens, antes demarcadas por seus 

respectivos instrumentos de enunciação, e o surgimento de mídias híbridas explode. O código 

matemático binário é a estrutura de todas as programações a serem, potencialmente, 

visualizadas por um suporte digital, seja como jogo eletrônico, fotografia, filme ou qualquer 
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outra forma estética tradicional. Como a linguagem matemática dos computadores não é um 

código decifrável pela percepção humana, necessitamos de uma tradução através de softwares 

para lermos essas programações como sons e imagens. Desta forma, o suporte digital simula 

as ferramentas e a interface dos diversos meios de comunicação, além de criar novas 

linguagens híbridas, projetadas em telas informáticas que se apresentam como “uma pequena 

janela a partir da qual o leitor explora uma reserva potencial“. (LEVY, 1996, p. 39)  

Diante das incoerências que o conceito de mídia incorpora e da potência de simulação 

metamídia das ferramentas digitais, os estudos da estética da comunicação necessitam 

recondicionar suas análises para uma leitura que dissolva as rígidas fronteiras entre as 

linguagens artísticas, no lugar de buscar individualidades formais nos distintos materiais de 

enunciação simbólica.  

Lev Manovich é, provavelmente, o autor mais citado dentro da grande massa de 

estudos sobre arte e tecnologia. O teórico russo, imigrado nos EUA, professor da City 

University of New York (CUNY), elaborou uma proposta de programa para a estética pós-

mídia, levando em consideração os problemas conceituais da mídia e a potência do software. 

Manovich (2001) reconhece que não pode, no curto espaço de um artigo, desenvolver um 

novo sistema conceitual para substituir o tradicional discurso da mídia. Contudo, sugere uma 

direção particular, que pode auxiliar o desenvolvimento de um sistema capaz de descrever a 

cultura pós-net e pós-digital de forma mais adequada. Segundo o autor, essa direção 

envolveria substituir o conceito de mídia por novos conceitos advindos do computador e da 

cultura da internet. Estes conceitos podem ser usados tanto no sentido literal, no caso de uma 

comunicação efetiva mediada por computador, como metaforicamente ao se referir à cultura 

pré-computadorizada. Como exemplo de uma expressão associada às propriedades específicas 

dos suportes eletrônicos, mas que permite aplicação em mídias anteriores, Manovich (2001, 

cita o termo o "acesso aleatório" (random access): se compreendido como uma estratégia 

geral para organização de dados e, individualmente, como uma estratégia particular de 

comportamento do usuário, permite aplicar seu significado ao estudo de livros tradicionais, 

monumentos arquitetetônicos, pinturas em telas ou qualquer forma de escrita humana.  

Neste sentido, Manovich (2001) compreende que esses conceitos advindos da era das 

tecnologias cibernéticas podem ser usados tanto para se referir à atual cultura pós-digital, pós-

net, como para descrever as culturas midiáticas ancestrais. Desta forma, observa a relevância 

de analisar a relação da antiga e da nova cultura como um continumm, pois defende que para 

fazer uma nova cultura mais rica é preciso utilizar as técnicas estéticas das culturas antigas. 
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Esta confluência dos diferentes tempos dos mundos de mídias, para Manovich, tornaria a 

cultura ancestral compreensível para as novas gerações que estão confortáveis com os 

conceitos, metáforas e técnicas do computador digital e da era da internet.  

Manovich destaca seis pontos elementares para o desenvolvimento das novas 

tipologias de modo coerente com os fundamentos da era pós-mídia. Em primeiro lugar, 

aponta que a estética pós-mídia necessita de categorias que possam descrever como um objeto 

cultural organiza a informação e estrutura a experiência do usuário desta informação, no lugar 

de se ater à um suporte material de enunciação e armazenamento de dados e seu respectivo 

repertório técnico e estético tradicionalmente associado. O segundo ponto reflete sobre a 

desvinculação da especificidade das categorias estéticas baseada em materiais particulares de 

armazenamento ou comunicação. A terceira proposta do programa afirma que a estética pós-

mídia deve adotar os conceitos, metáforas e operações do computador e da era da internet, tais 

como informação, dados, interface, banda larga, stream, armazenamento, rip, compressão, etc 

(MANOVICH, 2001).  

Neste novo ecossistema digital, Manovich destaca a espécie remix, operação a qual o 

autor aponta que pode ser considerada um “mau uso” do software, ou seja, uma forma que 

não é a correta ou a idealmente prevista: o remix consiste na apropriação de conteúdos 

publicados na rede para serem organizados em novas formas cognitivas e sensitivas, 

geralmente, sem a autorização dos detentores do direito autoral da obra. É como os DJs, que 

adotam uma música em circulação e inserem elementos sonoros que reconfiguram o programa 

de efeitos estéticos previstos pelo formato original. 

O quarto ponto fundamental compreende que o conceito tradicional de mídia enfatiza 

as propriedades físicas de um material em particular e suas capacidades de representação. 

Essa concepção, segundo Manovich (2001), encoraja-nos a pensar sobre as intenções do 

autor, o conteúdo, a forma e o suporte material (hardware) de uma obra de arte, no lugar da 

experiência do leitor. Portanto, enfatiza que as novas categorias estéticas devem deslocar a 

ênfase para as capacidades e o comportamento dos usuários. Neste sentido, propõe pensar 

cultura, mídia e obras culturais individuais como softwares. Inclusive, no caso das mídias pré-

digitais, uma vez que este conceito propõe averiguar os tipos de operações de informação do 

usuário que um meio de comunicação, em particular, permite realizar.  

No quinto, Manovich (2001) aproxima a estética pós-mídia da concepção de críticos 

culturais e designers de software, que traçaram uma distinção entre o leitor/usuário ideal 

previsto por um texto/software e as estratégias empíricas de leitura/utilização/reutilização 
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empregadas por usuários reais. O autor defende que este é um princípio da estética pós-mídia, 

pois é preciso realizar uma distinção semelhante em relação à todos os softwares culturais. 

Por fim, no sexto tópico, Manovich (2001) destaca que as táticas dos usuários não são 

exclusivas ou aleatórias, mas seguem padrões específicos. Neste sentido, descreve a ideia de 

“comportamento informacional” (information behavior), que evidencia um modo particular de 

acesso e processamento de informações disponíveis em uma determinada cultura. Assim, 

Manovich esboça um programa teórico para a estética pós-mídia, no qual o próprio autor 

reconhece a necessidade de complementar sua abordagem com outros conteúdos pertinentes 

ao assunto, pois considera seu texto uma proposta embrionária para o devir de uma 

formulação coerente, capaz de absorver o atual mundo de mídias -  absolutamente, dominado 

pela cibernética. 

Em 1996, Manovich postou no rhizome.org uma declaração sobre a morte da arte do 

computador (the death of computer art), na qual o autor considera que a convergência entre o 

mundo da arte e o mundo da arte do computador não irá acontecer. Para explicar as razões 

que o levaram à esta conclusão, ele distingue dois mundos da arte atuais: em analogia à 

Disneyland (Disneylândia), o primeiro mundo da arte, nomeado como Duchamp-land 

(Duchamplândia), refere-se às galerias, aos principais museus, revistas de prestígio da arte; já 

o segundo,  nomeado como Turing-land (Turinglândia), em homenagem ao matemático e 

cientista da computação Alan Turing (1912 – 1954), refere-se ao mundo das artes de 

computador, como exemplificado pelo ISEA, Ars Electronica, SIGGRAPH, etc.  

As três principais características das artes de Duchamplândia, apresentadas por 

Manovich (1996, p.1, tradução nossa), são: 1) estar orientada para o conteúdo; 2) 

Complicada; 3) “atitude irônica, auto-referente, e muitas vezes literalmente destrutiva para o 

seu material, ou seja, sua tecnologia, seja ela de tecido, de vidro, motora, eletrônica, etc. 

[...]”.36 

Por outro lado, Turinglândia é caracterizada por características diretamente opostas, 

ou seja: 1) orientação para o novo estado-da-arte da tecnologia do computador; 2) "simples" 

e, geralmente, falta ironia; 3) as obras em Tuinglândia levam a tecnologia que eles usam 

sempre a sério. (MANOVICH, 1996). 

Neste sentido, Manovich (1996, p.2/3, tradução nossa) compreende que a 

convergência entre a arte e o computador não acontecerá, pois “o que não devemos esperar de 

																																																								
36 “Ironic, self-referential, and often literally destructive attitude 
towards its material, i.e., its technology, be it canvas, glass, motors, 
electronics, etc. [...]”. 
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Turinglândia é uma arte que será aceita em Duchamplândia. Duchamplândia quer arte, não a 

investigação em novas possibilidades estéticas da nova mídia”.37  

O curador e crítico de arte italiano Domenico Quaranta segue a perspectiva pós-mídia, 

ao lado de uma explícita adoração à tecnologia digital. Ele inicia seu livro, Beyond New 

Media Art (2013), publicado originalmente, como Media, New Media, Post-media (2010), 

citando uma frase de Manovich que afirma como a mídia digital e a internet estão 

rapidamente se tornando onipresentes em nossa sociedade. Sua super valorização da 

cibernética também recorre ao pensamento de Geert Lovink (apud QUARANTA, 2013, p.16, 

tradução nossa): “Qual é a necessidade da nova mídia como um domínio separado se o 

computador está sendo integrado em todas as formas de arte de qualquer maneira?”.38 Nesta 

perspectiva, graças à ubiquidade da tecnologia digital, Quaranta (2013) acredita que 

vivenciamos uma revolução “pós-mídia” no mundo das artes.  

 Ao contrário de Pierre Levy (1996), Quaranta (2013, p.29) não compreende mídia 

como um mero suporte material de enunciação. Nesta perspectiva, Quaranta sublinha a 

distinção entre dois significados para mídia: no sentido de "mídia artística” ou como meio de 

comunicação em geral. Segundo o autor, o primeiro conceito pode ser atribuído à Clement 

Greenberg e a tradição da crítica de arte e o segundo está ligado à Marshall McLuhan e a 

tradição dos estudos de mídia.  

Para Quaranta, a condição pós-mídia teve início nos anos 1960, quando surge uma arte 

não mais focada nas características específicas de uma mídia, mas que assimila uma 

abordagem mais aberta, nômade. Portanto, destaca que não é o material que importa, mas a 

ideia e, assim como Manovich, reclama das categorias artísticas baseadas no uso da mídia. 

Neste sentido, Quaranta (2013, p.201, tradução nossa) compreende que “a arte pós-mídia é a 

arte que vem após a afirmação das mídias; e dado que o impacto das mídias é universal e os 

computadores podem agora simular todos os outros meios de comunicação, toda a arte 

contemporânea é pós-mídia”.39 Portanto, para o crítico e curador italiano, a “revolução pós-

mídia” é o mesmo que “revolução digital”. As novas circunstâncias técnicas e estéticas dos 

aparatos cibernéticos, para Quaranta (2013), estão tornando a arte algo completamente 

diferente do que estávamos acostumados. Nesta perspectiva, refere-se às lentas adaptações das 

																																																								
37 “What we should not expect from Turing-land is art which will be accepted 
in Duchamp-land. Duchamp-land wants art, not research into new aesthetic 
possibilities of new media”. 
38   “What is the need of new media as a separate domain if the computer is being integrated in all existing art 
forms anyway?”. 
39 “[...] postmedia art is the art that comes after the affirmation of the media; and given that the impact of the 
media is universal and computers can now simulate all other media, all contemporary art is postmedia […]”. 
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condições de produção e circulação dos objetos culturais, bem como as transformações das 

formas como a arte é experienciada, discutida e apropriada.  

A partir deste ponto de vista, que compreende a tecnologia digital à uma nova 

condição técnica e estética revolucionária para a criação e leitura simbólica, a condição pós-

mídia é associada à uma nova era da comunicação humana, que soterra a tradição do conceito 

de mídia em busca de novas categorias estéticas para lidar com as “novas” formas de 

expressão da cibernética. Para Quaranta (2013), reconhecer que estamos vivendo em uma era 

pós-mídia não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Neste sentido, compreende 

que a integração da “arte da nova mídia” (new media art) dentro do mundo da arte 

contemporânea é apenas a fase preliminar de uma reconfiguração mais ampla do mundo da 

arte. 

Quaranta define precisamente a “arte da nova mídia” como uma forma de expressão 

computacional com base em algoritmos. Neste sentido, utiliza a expressão “new media art” 

para descrever projetos que utilizam as tecnologias midiáticas digitais e são preocupados com 

as possibilidades culturais, políticas e estéticas destas ferramentas.  
 

De acordo com Manovich, “nova mídia” se tornou uma categoria conceitual quando 

os computadores começaram a ser usados não só para produzir, mas também para 

armazenar e distribuir conteúdo. A Nova Mídia é, portanto, o resultado do encontro 

entre duas tecnologias que surgiram no mesmo período: meios de comunicação de 

massa e processamento de dados.40 (QUARANTA, 2013, p.27/28, tradução nossa) 

 

Contudo, o autor questiona se é realmente necessário insistir na especificidade de uma 

categoria denominada “arte da nova mídia”. Sua resposta para a questão é que a arte 

conhecida como “arte da nova mídia” (new media art) não perde sua especificidade e pode, na 

realidade, tornar-se uma das mais efetivas encarnações do mundo pós-mídia. Para Quaranta 

(2013), um mundo no qual não faz mais sentido distinguir. Esta é uma conclusão 

extremamente paradoxal, uma vez que Quaranta segue o programa de Sarah Cook e 

Beryl Graham (2010 apud QUARANTA, 2013, p.251, tradução nossa), no qual prescrevem a 

“arte da nova mídia” como “arte que é feita usando tecnologia midiática eletrônica e que 
																																																								
40 “According to Manovich, “new media” became a conceptual category when computers first began to be used 
not only to produce, but also to store and distribute contents. New Media is therefore the result of the encounter 
between two technologies which came into being in the same period: mass media and data processing”. 
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exibe um ou todos os três comportamentos de interatividade, conectividade e computação em 

qualquer combinação”41. Portanto, Quaranta defende a arte da nova mídia, precisamente, 

como a expressão de uma tecnologia material específica – o computador cibernético de 

silício. Desta forma, segue à risca o método de categorização terminológica a partir da 

especificidade do material da mídia. Ou seja, uma vez que Quaranta utiliza “nova mídia”, 

especificamente e no singular, para se referir às máquinas digitais, o autor submete seu 

raciocínio à uma lógica incoerente com uma das principais críticas de sua abordagem pós-

mídia: inspirado em Manovich, reivindica o fim das divisões tipológicas específicas advindas 

da cultura pré-digital, que são determinadas pelo suporte material que as expressam. Neste 

sentido, Quaranta (2013, p.219, tradução nossa) argumenta que “é possível manter uma 

abordagem ‘pós-mídia’ para as novas mídias, sem rejeitar a necessidade de arenas 

temporariamente independentes em que a especificidade destas mídias é tenazmente 

cultivadas”.42  

Assim, por um lado, Quaranta (2013) compreende que o modo de pensamento baseado 

em disciplinas sobre a especificidade da mídia é uma noção sedentária e estranha ao campo da 

arte; e, através de Bourriaud, em The Radicant (2009), reivindica o fim da especificidade das 

mídias e o abandono de qualquer tendência para excluir determinados campos do domínio da 

arte. Por outro, persiste no paradigma que especifica o conhecimento e as práticas artísticas a 

partir do suporte tecnológico midiático.  

As únicas referências - dentro do universo de escritores que utilizaram o termo pós-

mídia - que Quaranta utiliza para explicar sua noção sobre a condição pós-mídia é Lev 

Manovich e Peter Weibel; Rosalind Krauss também aparece, porém é vista apenas como uma 

teórica reacionária sobre o tema. Contudo, Quaranta traça um breve histórico sobre o termo 

pós-mídia, através de descrições extremamente superficiais sobre o pensamento destes 

autores. Em sua sequência histórica, está Félix Guattari, como o pioneiro; Gianni Romano que 

utiliza o termo pós-mídia desde 1994, quando estabeleceu a revista com o mesmo nome. 

Seguidos de Rosalind Krauss, Jose-Luis Brea, Peter Weibel e Lev Manovich.  

Quaranta considera Rosalind Krauss reacionária devido ao interesse da historiadora de 

arte pela especificidade da mídia, que diverge da perspectiva de convergência midiática e 

																																																								
41 “[…] art that is made using electronic media technology and that displays any or all of the three behaviours of 
interactivity, connectivity and computability in any combination”. 
42 “[...] it is possible to maintain a “postmedia” approach to the new media without rejecting the need for 
temporarily independent arenas in which the specificity of those media is tenaciously cultivated”. 
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hibridização a qual defende. Contudo, em 2011, em Under Blue Cup, Krauss aponta para uma 

direção similar à de outros teóricos pós-mídia como Manovich, Weibel e Quaranta, pois passa 

a considerar que a simulação de múltiplas mídias através dos dispositivos digitais fez com que 

qualquer mídia pudesse ser traduzida dentro de qualquer outra. Neste sentido, incorpora 

também a perspectiva de que esta total ligação numa base digital apagará o próprio conceito 

de mídia. Porém, Krauss (2011) continua a incitar questões polêmicas sobre a era pós-mídia, 

como ao pontuar que a era digital deslocou a "condição pós-mídia" do lugar de uma escolha 

consciente para uma condição generalizada de produção, que, segundo a autora, devemos 

resistir.  

Quaranta observa que, quando Rosalind Krauss escreveu A Voyage in the North Sea. 

Art in the Age of the Post-Medium Condition, em 1999, ela usou o termo "post-medium" em 

vez de "post-media", refletindo sobre o declínio do conceito de Greenbergh da especificidade 

da mídia (medium-specificity). Segundo Quaranta (2013), “pós-medium” é um termo utilizado 

normalmente na crítica da arte contemporânea, enquanto o mundo da “new media art” prefere 

“post-media”, mas com um significado diferente daquele postulado por Guattari. Como 

abordamos no início deste capítulo, a tradução do inglês para o português poderia apenas 

diferenciar em relação à forma singular (medium) ou plural (media). Contudo, desde de 

Guattari, ambos os termos são traduzidos para o português, unicamente, como “pós-mídia”. 

Krauss aponta uma ressonância entre a posição pós-mídia e o pós-estruturalismo na 

mesma época: no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. A autora sublinha que, neste 

momento, o processo de desconstrução se tornou uma famosa forma de atacar o que 

ironicamente é referido como a “lei de gênero” ou a autonomia estética supostamente 

garantida pela moldura pictórica (KRAUSS, 1999). 

O investimento para reivindicar a pureza das artes encontra o conceito de 

especificidade da mídia de Greenbergh. As mídias específicas, para Krauss, referem-se, por 

exemplo, à pintura, escultura, desenho, filme, etc. Contudo, Krauss pondera que não existe 

uma pureza interior dentro de uma mídia artística, mas algo que ela denomina de “identidade 

própria” (self/identity). Neste sentido, a autora nomeia de "cavaleiros da mídia" os artistas 

que se apropriaram de um suporte técnico e o usa para criar uma mídia. Portanto, mídia, para 

Krauss, não é unicamente o suporte material de enunciação, mas todo o aparato técnico que 

envolve a experiência estética. Desta forma, compreende que uma mídia “deve ser uma 

estrutura de suporte, geradora de um conjunto de convenções, algumas das quais, assumindo a 

próprio mídia como seu assunto, serão inteiramente ‘específicas’, produzindo assim uma 
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experiência de sua própria necessidade”43 (KRAUSS, 1999, p.26, tradução nossa). Como 

parâmetro, a autora traça a especificidade midiática do filme: 

 
A mídia ou suporte para o filme não é nem a tira de celuloide com as imagens, nem 

a câmera que as filmou, nem o projetor que os traz para a vida em movimento, nem 

o feixe de luz que os retransmite para a tela, nem a própria tela, mas todos estes 

tomados em conjunto, incluindo a posição da audiência capturada entre a fonte de 

luz por trás dela e a imagem projetada perante seus olhos.44 (KRAUSS, 1999, p.25) 

 

Krauss destaca que o amplo alcance do advento do vídeo dentro da prática artística 

entrou no mundo da arte para quebrar a noção de “especificidade midiática” da sua própria 

maneira, pois o vídeo ocupa uma espécie de caos discursivo, uma heterogeneidade de 

atividades que não poderiam ser teorizadas como coerentes ou concebidas como uma essência 

ou um núcleo unificador (KRAUSS, 1999). Neste sentido, ao tentarem localizar a essência da 

televisão através das características de simultaneidade temporal da transmissão instantânea, 

alguns teóricos perceberam que “o fato da questão é que a televisão e o vídeo parecem a 

cabeça da Hidra, existindo infinitamente em diversas formas, espaços e temporalidades para 

os quais nenhuma única instância parece fornecer uma unidade formal para o todo”45 

(KRAUSS, 1999, p.31/32, tradução nossa). Isto é o que Sam Weber chamou de 

"heterogeneidade constitutiva", com o intuito de ressaltar que a televisão, acima de tudo, 

difere de si mesma. Por este motivo, Krauss (1999) considera que, desde a era da televisão, 

nós habitamos uma condição pós-mídia. 

Se por um lado, Krauss reivindica, através da teoria pós-mídia, a dissolução das 

distinções disciplinares entre as mídias, devido a simulação meta(trans)mídia do computador 

digital, por outro, busca evidenciar as diferenças entre as múltiplas expressões que um mesmo 

suporte material potencialmente pode oferecer. Seja a película, a tinta, o vídeo ou os códigos 

matemáticos da tecnologia digital.  

Para explicar a ideia de hibridização, Krauss revisita o “princípio da águia” que, para 

ela, proclamou o fim da especificidade da mídia. Em 1972, Broodthaers utilizou a identidade 
																																																								
43 “[...] medium must be a supporting structure, generative of a set of conventions, some of which, in assuming 
the medium itself as their subject, will be wholly ‘specific’ to it, thus producing an experience of their own 
necessity”. 
44 “[...] the medium or support for film being neither the celluloid strip of the images, nor the camera that filmed 
them, nor the projector that brings them to life in motion, nor the beam of light that relays them to the screen, nor 
that screen itself, but all of these taken together, including the audience’s position caught bet ween the source of 
the light behind it and the image projected before its eyes”.  
45 “[...] the fact of the matter is that television and video seem Hydra/headed, existing in endlessly diverse forms, 
spaces, and temporalities for which no single instance seems to provide a formal unity for the whole”.  
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da águia como metáfora para anunciar a “condição híbrida ou intermídia do rebus, na qual não 

apenas a linguagem e a imagem, mas alto e baixo e qualquer outra oposição dupla que uma 

pessoa pode pensar, será livremente misturada”46 (KRAUSS, 1999, p.12, tradução nossa). 

Neste sentido, Krauss (1999) não protesta pelo fim da arte, mas o encerramento das áreas 

individuais como mídias específicas. Para a autora, o princípio da águia de Broodthaers 

funciona como a nova academia e como um emblema para arte conceitual. Pois, devido ao 

seu triunfo, este discurso está presente em tudo ao redor do mundo, em todas as bienais e em 

todas as feiras de arte (KRAUSS, 1999). Neste sentido, considera que a condição pós-mídia 

traça sua genealogia a partir da dispersão internacional de instalações de mídias mescladas 

que se tornaram ubíquas no mundo contemporâneo.  

O artista, curador e teórico Peter Weibel (2005) compreende que a condição pós-mídia 

não é em termos de teoria da mídia, mas em termos do uso artístico. Neste sentido, define dois 

estágios da condição pós-mídia: igualdade das mídias e a mistura das mídias. Portanto, além 

de atribuir o mesmo status para todas as formas de arte, as distintas identidades artísticas 

tradicionais se dissolvem para viver uma através da outra.  

 
A pintura não é revitalizada através de si mesmo, mas através da referência a outros 

meios de comunicação. Vídeo vive através do cinema; filme vive através da 

literatura e escultura vive através da fotografia e vídeo. Todos eles vivem através da 

inovação digital. O código secreto de todas estas formas de arte é o código binário 

dos computadores e a estética secreta são as regras e programas algorítmicos.47 

(WEIBEL, 2005, p.15, tradução nossa) 

 

Weibel destaca que a tecnologia digital, após a softwarização das mídias, concretizou 

o desejo de Alan Turing da criação de uma máquina universal. A experiência com o 

computador evidenciou a potência estética de uma máquina meta-mídia e, consequentemente, 

abalou as rígidas fronteiras entre as linguagens artísticas canônicas. Neste sentido, Weibel 

(2005) sublinha que a partir de uma nova percepção sobre a relação entre comunicação e 

tecnologia, podemos olhar de forma diferente para as antigas mídias, pois defende que com os 

																																																								
46 “[…] the hybrid or intermedia condition of the rebus, in which not only language and image but high and low 
and any other oppositional pairing one can think of will freely mix”.  
47 “Paiting is not revitalised through itself but through the reference to other media. Video lives through film, 
film lives through literature and sculpture lives through photography and vídeo. They all live through the digital 
innovation. The secret code of all these art forms is the binary code of computers and the secret aesthetics are the 
algorithimic rules and programmes”. 
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métodos da nova mídia também reavaliamos os métodos das mídias antigas – as quais Weibel 

enquadra como “não-tecnológicas”. 

  
Você poderia ir mais longe e afirmar que o verdadeiro sucesso da nova mídia não 

está relacionado com o desenvolvimento de novas formas de arte e possibilidades de 

arte, mas em dar-nos um novo acesso às artes das mídias antigas e, sobretudo, 

mantê-las vivas, forçando-as dentro de mudanças radicais. 48  (WEIBEL, 2005, 

p.10/11, tradução nossa) 

 

Nesta perspectiva, Weibel (2005) atribui o sucesso das novas mídias (vídeo, 

computador), bem como das antigas mídias (fotografia e filme), à influência decisiva nas 

mídias históricas, tais como a pintura e a escultura. Neste sentido, destaca três categorias para 

diferenciar as mídias: as antigas mídias tecnológicas (fotografia, cinema), as novas mídias 

tecnológicas (vídeo, computador) e as mídias históricas (pintura e escultura). Nesta 

perspectiva, o autor faz afirmações depreciativas sobre as mídias milenares como a pintura e a 

escultura, quando as considera, por exemplo, mídias não-tecnológicas. Segundo Weibel 

(2005), estas expressões artísticas não eram consideradas mídias, mas, sob a influência das 

mídias eletrônicas, tornaram-se mídias em si mesmas.  

A concepção pós-mídia, associada às perspectivas técnicas e estéticas da cibernética, 

demonstra que a ilusória imaterialidade da mídia digital mudou o foco da investigação, 

colocando a própria expressão artística no centro e não mais o material de enunciação de uma 

arte. Para Weibel (2005), este é um sucesso da condição pós-moderna da mídia. Neste 

sentido, a supervalorização da potência estética e ideológica da cibernética é evidente ao 

longo do seu discurso. Ou seja, para Weibel, as mídias digitais transformaram o mundo da 

arte completamente, pois não só criam novas modalidades, mas, sobretudo, novos graus de 

liberdade. Neste sentido, evidencia que as possibilidades técnicas e estéticas que os 

computadores digitais inseriram no mundo contemporâneo abalaram profundamente o 

conceito de “mídia”, que, entretanto, continua a reger os circuitos acadêmicos e artísticos.  

 
Não só o efeito da mídia é universal e, portanto, toda arte já é pós-mídia. Não só 

porque a mídia são máquinas universais e, portanto, toda arte é pós-mídia. Mas 

																																																								
48 “You could go as far as claiming that the real success of the new media is not stated in having developed new 
art forms and art possibilities but in giving us new access to the old art media and most of all in keeping them 
alive by forcing them into radical changes”. 
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também porque a máquina universal exige computadores para simular todas as 

mídias; portanto, toda arte já é pós-mídia.49 (WEIBEL, 2005, p.12, tradução nossa) 

 

Diante da hegemonia da tecnologia digital, Weibel (2005) aponta que não é mais uma 

mídia especifica que domina, mas todas as mídias que influenciam umas às outras e são 

mutuamente dependentes. Assim, compreende que a presente condição pós-midiática, para a 

prática artística, consiste na soma de todos as mídias que formam uma mídia universal que 

contém a si mesma. 

Domenico Quaranta descreve, brevemente, o sentido "político" aplicado ao termo pós-

mídia por José Luis Brea. Em 2002, o teórico e crítico de arte espanhol usou o conceito pós-

mídia, inspirado por Guattari e Manovich, para mapear as comunidades de rede e práticas de 

rede disponibilizadas pelas novas “comunidades web de produtores de mídia”, que Brea 

(2002) define como espaços de encontro e troca de produções expressivas na rede, gerando 

seus próprios dispositivos de interação pública, seus próprios “meios”, em um âmbito 

independente e desierarquizado de comunicação. Desta forma, através do pensamento de 

Brea, o termo pós-mídia evoca o declínio das mídias de massa, a favor da utilização das bases 

da mídia como ferramenta para ativistas, movimentos políticos e culturais. 

Brea (2005) considera que numa sociedade pós-midiática a circulação pública da 

informação não é submetida à regulação que organiza os tradicionais meios de comunicação 

de massa, estruturalmente orientados para a produção social do consenso. Neste sentido, 

encontra na internet a renovação e atualização do sonho de obtermos modos de comunicação 

direta, não mediadas pelo interesse das indústrias ou dos aparatos do Estado. Entretanto, 

devemos ter cautela ao inserir a internet em nossas utopias libertárias, pois se trata de uma 

rede de comunicação industrial inescrupulosamente comercial. Podemos utilizar esta estrutura 

hegemônica a favor da libertação da autonomia do indivíduo e de sua subjetividade, talvez 

com maior potência política que outras tecnologias de comunicação, contudo, não é o que 

observamos na prática cotidiana dos usuários assíduos desta rede, nem é o intuito dos poucos 

donos deste sistema.   

Para explicar sua concepção sobre o conceito pós-mídia, Brea relaciona os 

pensamentos de Guattari e Manovich e utiliza os conceitos do computador e da era digital, 

tais como computer art, Cd-rom art, arte eletrônica, Digital, Pixel art, Multimídia, media-art, 

																																																								
49 “Not only the effect of the media is universal and therefore is all art already post-medial. Not only because the 
media are universal machines and therefore all art is post-medial, but also because the universal machine 
requires computers to simulate all media; therefore all art is already post-medial”.  
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net art, screen art, new media art, etc. Diferente de Manovich, Weibel, Pethö e Quaranta, seu 

olhar sobre a era pós-mídia não considera a experimentação das possibilidades estéticas e da 

produção material o maior desafio para as práticas artísticas: neste contexto tecnológico, 

ressalta a necessidade de experimentar as possibilidades de reconfiguração da esfera pública. 

Contudo, observa de forma otimista as perspectivas do desenvolvimento da arte dentro da 

estética pós-mídia, através de uma leitura similar à que Manovich propõe. Neste sentido, Brea 

compreende que o conceito pós-mídia é, sobretudo, resultado da convergência das tecnologias 

computadorizadas de pós-produção e telecomunicações na internet. Esta nova condição 

tecnológica da sociedade, para Brea (2005), esboça um mapa de possibilidades de distribuição 

de formas artísticas e práticas que podem ser qualificadas como pós-midiáticas.  

 
[...] a emergência de todo esse panorama pós-midiático – entendendo por tal, a 

crescente expansão de um conjunto de novos dispositivos que, necessariamente, irão 

levar à uma reorganização radical do mapa das mídias – verifica-se um contexto, ao 

menos potencialmente, de transformação profunda no que se refere aos modos de 

produção, distribuição e recepção da experiência artística.50 (BREA, 2005, p.22, 

tradução nossa) 

 

Para Brea (2005), uma sociedade pós-mídia é aquela em que a circulação da 

informação não é articulada conforme os processos de concentração dos aparatos 

distribuidores do conhecimento e opinião. Portanto, não é orientada estruturalmente para a 

produção do consenso. Trata-se de uma espécie de sociedade pós-mídia de massa que utiliza 

uma rede de comunicação horizontal a qual possibilita a realização de pequenos experimentos 

e tentativas de produção de uma esfera pública alternativa; “formas, portanto, emergentes de 

um ativismo pós-midiático que fixa o horizonte de sua práxis politizada não tanto no apoio 

instrumental a uma atividade dada e já pré-existente, mas na produção direta da ação 

comunicativa, da esfera pública”51 (BREA, 2005, p.58, tradução nossa). 

No livro “Archäologie der Medien” (2002), traduzido para o português como 

“Arqueologia da mídia: em busca do tempo remoto das técnicas do ver e do ouvir” (2006), 

Siegfried Zielinski observa a história das mídias até o início do século XX. Em 2011, o autor 

																																																								
50 “[…] la emergencia de todo este panorama postmedial – entendiendo por tal la expansión creciente de un 
conjunto de nuevos dispositivos que necesariamente va a conllevar una reorganización radical del mapa de los 
media – se verifica un contexto, al menos potencial, de transformación profunda en lo que se refiere a los modos 
producción, distribuición y recepción de la experiencia artística”. 
51 “formas por tanto emergentes de un activismo postmedial que fija el horizonte de su praxis politizada no tanto 
en el apoyo instrumental a una actividad dada y ya pre-existente como en la prducción directa de acción 
comunicativa de la esfera pública”. 
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segue em suas investigações arqueológicas para contemplar o desenvolvimento das mídias no 

século XX e início do XXI, na obra intitulada originalmente em alemão “[... Nach den 

medien] Nachrichten vom ausgehenden zwanzigstein jahrhundert”, traduzida para o inglês 

como “[... After the media] News from the slow-fading twentieth century”, e ainda sem 

tradução para o português.  

“A mídia tem se tornado supérflua” é o título da introdução deste novo livro de 

Zielinski. Desta forma, desde o início do texto, pode-se esperar uma polêmica leitura sobre o 

mundo de mídias contemporâneo. De fato, sua insatisfação em relação à adoração e 

padronização que as técnicas cibernéticas alcançaram é reiterada em diversos trechos que 

refletem sobre o controle sociopolítico e cultural por trás das expressões midiáticas do século 

XX e início do século XXI. Para o autor, a diversidade de experimentos com as mídias se 

tornou escassa nos séculos da industrialização. A convergência para o suporte digital das 

técnicas midiáticas anteriores, o descarte de antigas ferramentas e a ausência de pesquisas 

com o intuito de criar novos e diferentes meios de enunciação conduzem à um futuro no qual 

ricas possibilidades se perdem devido à estandardização tecnológica.  

Para chegar à conclusões divergentes da grande massa de estudos otimistas sobre as 

possibilidades estéticas, políticas e sociais da cibernética, dos computadores e da internet, 

Zielinski investigou o tempo profundo da mídia em seu livro anterior, “Arqueologia da 

mídia”, onde considerou os corpos animais e os corpos celestes como mídias, uma vez que 

aborda a perspectiva de Johann Wilhelm Ritter sobre o sistema solar como um grande 

instrumento musical, além dos seus estudos sobre a eletricidade do corpo humano e o 

funcionamento da visão subjetiva, também presentes nas pesquisas de Jan Evangelista 

Purkyně. Se em “Arqueologia da mídia”, Zielinski realizou uma moderada coleta de 

importantes pesquisadores de mídias suprimidos pelos relatos históricos, em After the media, 

por outro lado, o autor não economizou nos nomes de teóricos e artistas expressivos do século 

XX. Do oriente ao ocidente, entre os célebres e os marginais, sob a perspectiva de um alemão 

que mora em Berlim, esta leitura arqueológica do tempo presente e do que se apresenta como 

possibilidades de futuro incorpora fundamentos para sua defesa de que não caminhamos no 

rumo mais adequado. Para Zielinski, a padronização técnica deve ser evitada e a diversidade 

de materiais, formas e expressões estimulada. Neste sentido, defende que retomemos a 

experiência de períodos remotos, quando o modo de produzir mídias possuía uma abordagem 

mágica, alquímica e experimental, onde o risco, o erro e a subjetividade do indivíduo 

integravam o processo.  



 86	

Sua aversão à esta adoração dos meios digitais é tamanha que ele propôs um manifesto 

ao final do livro com o intuito de prevenir uma psychopathia medialis, a favor da busca pela 

pluralidade de formas e expressões midiáticas e de um balanço entre a existência online e 

offline. Neste sentido, compreende que, para prevenir mais sacralização das redes (networks), 

é vantajoso desenvolver uma relação profana com elas, em ambientes localizados fora dos 

seus domínios. 

Apesar de não utilizar exatamente a terminação pós-mídia, o alemão Siegfried 

Zielinski, investiga o passado, o presente e o futuro das mídias. Sua variação terminológica 

para uma arte de experimentação, a qual não mais requer mídia como uma legitimação ou 

como sensação especial, resultou no termo “depois da mídia” (Nach den medien). Contudo, 

não se refere à uma práxis experimental que dispensa inteiramente mídias técnicas, pois 

reconhece que isto não é factível na ciência aplicada, nos estudos culturais ou nas artes.  

Zielinski não faz qualquer menção ao pequeno grupo de célebres teóricos que 

abordam a era “pós-mídia”. Exceto Manovich e Guattari, que aparecem em sua imensa leitura 

dos escritores que abordaram a mídia em suas pesquisas nas últimas seis décadas. Entretanto, 

ao se referir à estes autores, Zielinski não aborda o conceito pós-mídia. Em relação à Guattari, 

evidencia a ideia de rizomas, desenvolvida em parceria com Gilles Deleuze, que observa a 

possibilidade de criação de estruturas sócio-culturais e do inconsciente maquínico na forma de 

redes horizontais, deshierarquizadas, em analogia à forma de crescimento biológico de 

algumas raízes, que brotam em diversos pontos, como a espada-de-são-jorge.   

No caso de Manovich, é notável sua crítica em relação aos estudos do badalado 

teórico russo, que reproduz o discurso de que a nova mídia possui sua própria linguagem, a 

qual nós precisamos aprender se quisermos entende-la e usá-la para nossa vantagem. Para 

Zielinski (2013), a visão de Manovich é antiquada, pois o processo artístico que ele está 

demandando tem existido há um longo tempo e existe em muitas formulações e formações. 

Portanto, Manovich “proclama a vantagem de um fenômeno que, neste momento histórico, já 

tem sido estabilizado como uma técnica cultural há um longo tempo, nomeada software”52 

(ZIELINSKI, 2013, p.187, tradução nossa). Além disso, Zielisnki (2013) sublinha que o novo 

mundo que Manovich escreve a respeito obedece a comandos de informação. 

Nesta perspectiva, evidencia que todas as ostensivas qualidades especificas que 

Manovich cita em The Language of New Media como novas (a base lógica-matemática-

informacional das imaterialidades, a modularidade da estrutura de informação, a variabilidade 
																																																								
52 “[...] he proclaims the advent of a phenomenon that at this point in time has already beed established as a 
cultural techinique for a long time, namely software”. 
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da linguagem, a tradutibilidade dos códigos entre diferentes processos de comunicação, aka 

transcoding), são, de fato, o resultado de décadas anteriores de trabalhos experimentais e 

teóricos.  

Apesar de concordar com a explícita crise conceitual da mídia, Zielinski afirma não 

compartilhar da visão, que julga ser confortável, de que nós não mais precisamos de um 

conceito para o termo mídia. Compreende que “termos são a estrutura da abstração, a qual nós 

precisamos para pensar e agir em caminhos que são intervenções”53 (ZIELINSKI, 2013, p.13, 

tradução nossa). A partir desta perspectiva, Zielinski (2013) sublinha que a definição de mídia 

deve satisfazer dois importantes critérios: deve ser de um caráter provisional e aberto o 

suficiente para permitir operações adicionais. Desta forma, o autor enaltece uma proposta 

conceitual contrária às formulações sobre mídia que a arrastam para dentro de um maquinário 

sistêmico e, portanto, assumem e atribuem um caráter estratégico - seja em relação às 

máquinas, seja em relação às pessoas. Portanto, Zielinski (2013) descreve mídia como algo 

que pertence, sempre que possível, às particularidades de resistências e à flutuação livre das 

singularidades. Contudo, demonstra que o termo mídia possui múltiplos conceitos 

tradicionalmente associados. O primeiro, “a mídia” (the media), desenvolveu uma presença 

tão forte que todo o século XX e XXI parece gozar desta reflexão, quando, de fato, este 

conceito foi estabelecido como um campo interdiscursivo específico com uma reivindicação 

especial para validar e empoderar na segunda metade do século XX. Segundo Zielinski 

(2013), esta perspectiva conceitual se refere à um discurso histórico específico e 

sistematicamente deduzível, o qual incorporou entidades concretas. Este discurso engloba em 

princípio os materiais técnicos de comunicação e ao mesmo tempo, instruções para o seu uso. 

Portanto, sublinha que esta noção de mídia possui o caráter de um dispositivo no sentido 

introduzido por Foucault, seguido por Giorgio Agambem.  

O segundo conceito de mídia opera com uma multiplicidade obscura de tecnologias e 

artefatos de comunicação. Neste caso, observa Zielinski (2013), mídia - sem o artigo “a” - é 

designado como um termo “guarda-chuva” para um fenômeno heterogêneo de natureza 

técnica primária. Nesta perspectiva, compreende mídia como um fenômeno múltiplo dentro 

de um campo heterogêneo e interdiscursivo localizado entre as artes, ciências e tecnologias. 

Para o autor, este três meta-discursos formam relacionamentos cheios de tensão, não apenas 

entre si, mas com outros discursos como o econômico, legislativo, e político. Tais relações 

estão incorporadas em dispositivos de controle e poder, principalmente, nos discursos de 
																																																								
53 “Terms are the frameworks of abstraction, which we need for thinking and acting in ways that are 
interventions”. 
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verdade, saber e sexualidade. Zielinski (2013) se refere ao conceito de dispositivo, 

compreendendo-o no sentido expandido, como proposto por Foucault, cuja ênfase é a própria 

rede na qual as várias práticas discursivas são conectadas e reguladas. Neste sentido, observa 

que se a ideologia da sociedade burguesa, a qual é basicamente patriarcal, inscreve-se nos 

dispositivos e sistemas técnicos com o qual, por exemplo, filmes são feitos, então isto 

significa que o mundo dos aparatos é masculinamente codificado (male-coded). Desta forma, 

compreende que nenhum aparato é neutro. “A tecnologia não determina a estética e a 

percepção ideológica, mas é um componente ativo num processo que as interações entre os 

aspectos tecnológicos e não tecnológicos constantemente acontecem”54 (ZIELINSKI, 2013, p. 

234, tradução nossa).  

Zielinski (2013) diferencia a arte em quatro qualidade relacionais que, como as fases e 

estágios de Flusser e Ritter, não devem ser entendidas como uma sequência cronológica, mas 

diferentemente ponderadas como prioridades na estrutura do tempo profundo: arte antes da 

mídia (art before the media), arte com mídia (art with media), arte através da mídia (art 

through media), e arte depois da mídia (art after the media). Segundo o autor, historicamente, 

as qualidades se sobrepõem e em parte ocorrem em paralelo. 

“Arte antes da mídia” se refere às tecnologias de um profundo extrato da história 

capazes de gerar sensações singulares e isoladas. Como exemplo, o autor cita: 

 
A ótica da sombra dos maoísta chinês de mais de 2300 anos atrás e sua ideia 

esboçada para uma câmara obscura, o teatro autômato de Philo de Bizantino ou 

Heron de Alexandria no terceiro século AC e primeiro século DC, que por sua vez 

corresponde maravilhosamente com os instrumentos mecânicos e pneumáticos/ 

hidráulicos do engenheiro Ibn al-Razaz al-Jazari do Kurdistam no final do século 

XX, os experimentos óticos dos astrônomos chineses Shen Kua com a projeção do 

voo de pássaros e da corrida das nuvens na China do século XI. 55 (ZIELINSKI, 

2013, p.133, tradução nossa) 

 

Neste sentido, Zielinski (2013) aponta que, na direção da “anarqueologia da mídia”, combinar 

a irradiante diversidade das técnicas e expressões da “arte antes da mídia” é uma das mais 

																																																								
54 “Technology does not determine aesthetic and ideological perception, but it is an active component of a 
process in which interactions between technological and nontechnological aspects constantly take place”. 
55 “[...] the shadow optics of the Chinese Mohist of over 2300 years ago and their sketched idea for a camera 
obscura, the automaton theater of Philo of Byzantium or Heron of Alexandria in the third century BCE and first 
century CE, which in turn correspond wonderfully with the mechanical and pneumatic/hydraulic devices of the 
engineer Ibn al-Razaz al-Jazari from Kurdistan in the late twelfth century, the optical experiments of the Chinese 
astronomer Shen Kua with the projection of flying birds and racing clouds in eleventh-century China”. 
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fascinantes qualidades relacionais históricas para a criação e desenvolvimento das técnicas do 

ver e ouvir.  

 “Arte com mídia” implica numa relação instrumental entre a intenção da expressão e 

sua realização técnica. Portanto, consiste na utilização artística múltipla de insights 

arquivados pela matemática, aritmética e geometria, com ampla aplicação em máquinas 

mecânicas, acústicas e óticas (ZIELINSKI, 2013). 

 
Na relação qualitativa da arte com mídia, espelhos planos ou curvos, tubos, funis, 

rolos, máquinas magnéticas telex, e sistemas de mecânicas combinatórias servem 

como próteses para a gênese da arte, mas não são uma precondição essencial para a 

arte existir. Estes artefatos expandem a práxis artística, podem potencialmente fazê-

la mais efetiva, mas eles não a renovam.56 (ZIELINSKI, 2013, p.128, tradução 

nossa) 

 

Zielinski (2013) aponta que esta qualidade de relação instrumental foi utilizada em 

basicamente, todas as inovações e invenções mecânicas, óticas, e acústicas nos séculos XVIII 

e XIX (os anos de fundação da nova mídia). Neste sentido, observa que a pluralidade de 

sensações óticas, acústicas, magnéticas, combinatórias, e algorítmicas que foram 

desenvolvidas nos dois mil e quinhentos anos entre 800 AC e 1700 DC, ficaram agrupadas 

debaixo do termo guarda-chuva “mídia”. Portanto, em seus próprios tempos, os artefatos não 

não buscavam pertencer à tal generalização conceitual. 

A “arte através da mídia” (art through media) se tornou possível com o advento da 

geração artificial da eletricidade. Tal forma de arte está associada aos processos artísticos que, 

essencialmente, são realizados passando por um meio técnico ou por uma matriz de mídia 

técnica (ZIELINSKI, 2013). Como exemplo desta qualidade relacional de mídia, Zielinski 

aponta os trabalhos de Nam June Paik, Youd Yakult, Andy Wahol e o pioneiro do cinema 

expandido John Whitney. 

Ritter é, para Zielinski, um dos precursores das formulações teóricas sobre a relação 

qualitativa da arte através da mídia. A partir da ideia de um cosmos perpetuamente vibrando e 

oscilando, em micro e macro escala, Ritter investigou a eletricidade no corpo(mídia). Para 

																																																								
56 “In the relational quality of art with media, flat or curved mirrors, pipes, funnels, rollers, magnetic telex 
machine, and mechanical combinatory systems serve as prostheses for the genesis of art, but are not an essential 
precondition for art to exisist. These artifacts expand artistic praxis, can potentially make it more effective, but 
they do not renew it”. 
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tanto, transformou seu próprio corpo em laboratório, o qual utilizou as extremidades, os olhos 

e outras partes do corpo como condutores e indicadores de corrente elétrica. 

Neste sentido, Zielinski (2013,) observa que, no início do terceiro milênio D.C, 

ocorreu uma vertiginosa inserção das mídias mecânicas, elétricas e eletrônicas, com e através 

das quais a arte é produzida, distribuída, e percebida. Elas foram inseridas no mercado com tal 

força que se tornaram uma parte da experiência diária que, como compara Günther Anders 

(1956 apud ZIELINSKI, 2013, p.131, tradução nossa), funcionam como “uma torneira que 

uma pessoa abre e fecha à vontade sem pensar muito sobre de onde o conteúdo vem, o que 

está nele, e como é descartado após usar”.57 

Dotada com novo vigor e atividades expandidas pelas máquinas algorítmicas, o 

estabelecimento da eletrônica como tecnologia dominante possui abordagens que, para 

Zielisnki (2013), são muito disciplinadas e aparentam subordinação à um conceito estratégico.  

Por fim, “arte depois da mídia” (art after the media) não se refere à uma práxis 

experimental que dispensa inteiramente mídias técnicas, pois esta abordagem não é factível. 

No lugar, esta qualidade relacional busca “uma arte de experimentação, a qual não mais 

requer mídia como uma legitimação ou como sensação especial, mas ao mesmo tempo não 

fecha os olhos, ouvidos, e mente para a mídia”58 (ZIELINSKI, 2013, p.131/132, tradução 

nossa). Isto significa que a proposta teórica de Zielinski sobre a perspectiva anarqueológica da 

mídia, composta por uma variantologia da mídia, planifica as diferentes técnicas do ver e do 

ouvir e as assimila numa concepção temporal mágica, proposta por Flusser, que descreve o 

tempo como um movimento elipsoidal.  

Segundo Zielinski (2013), através do aumento da abstração da realidade, do mundo, 

da vida que é experienciada, o indivíduo é capaz de redesenhar a si mesmo na direção da 

alteridade em diálogo com a ciência e a tecnologia. Neste sentido, quando o ápice da 

abstração é alcançado, o ato de projeção abre a possibilidade de um novo design do mundo.  

O mapeamento das mídias (no sentido expandido do termo, proposto por Zielinski), 

em diferentes tempos, dentro de uma linha horizontal de relevância e dignidade, que jamais 

assumiria o descarte de uma mídia como algo positivo, não se estrutura numa perspectiva 

evolucionista que julga a potência de um aparato técnico através da ideia de progresso 

cronológico linear e interruptivo da ecologia da mídia. Na contramão, Zielinski (2013) 

																																																								
57 “[...] like a faucet that one turns on and off at will without thinking much about where the content comes from, 
what is in it, and how it is disposed of after use”. 
58 “[...] an art of experimenting, which does not require media as a legitimation or as a special sensation any 
longer, but at the same time does not close its eyes, ears, and mind to the media”. 
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defende que, na busca de opções para o futuro, uma relação variantológica entre artes, 

ciências e tecnologias precisa conceder ao passado o direito de existir no subjuntivo. Portanto, 

não está interessado no que tem sido, mas no que poderia ser. 

Em conexão com Foucault e Derrida, Zielinski (2013) sugere uma distinção entre dois 

sentidos adotados pelos discursos da mídia: mídia-explícita e mídia-implícita. No caso, 

respectivamente, do primeiro, a mídia é o foco atrativo. Para a perspectiva explícita da mídia, 

além da internet ser celebrada como o novo meio dominante, “o digital se tornou um análogo 

para a alquímica fórmula para o ouro”59 (ZIELINSKI, 2013, p.180, tradução nossa). 

 
A literatura da mídia-explicita dos anos 1990 se desenvolveu como um guia para 

solucionar problemas pontuais das áreas mais diversas – publicidade inteligente e 

agências de comunicação, firmas de design e arquitetura, bem como os ativistas 

digitais e os grupos políticos que se entendem como revolucionários. A práxis da 

base tecnológica é fetichizada. Escrever teoria é confundido com a escrita de 

receitas e manuais.60 (ZIELINSKI, 2013, p.183, tradução nossa) 

 

No segundo caso, o da mídia-implícita, o fenômeno da mídia está tematicamente 

incorporado em outros focos ou contextos globais, tais como a história, a sexualidade, a 

subjetividade ou as artes. Nesta perspectiva, o fenômeno da mídia não é o centro da 

investigação. Os autores associados à corrente da mídia-implícita não são propriamente do 

campo da teoria da mídia. Consiste, portanto, numa cultura experimetalis, cujos componentes 

são mídias tecnológicas, a qua permite falhas e se fundamenta na magia ancestral e nos 

futuros abertos possíveis. Vale destacar que a porosidade das fronteiras entre as questões 

artísticas, culturais, cientificas, tecnológicas e filosóficas é inerente nesta perspectiva 

conceitual.  

Entre os autores abordados neste capítulo sobre a era pós-mídia, Zielinski é o único 

preocupado em compreender a história da mídia no sentido dos futuros esquecidos do 

passado. Nesta perspectiva, apresenta uma proposta de arqueologia prospectiva, a qual 

carrega aspectos do passado para dentro do futuro. Portanto, Zielinski (2013) não considera o 

passado como uma coleção de fatos restauráveis, mas como uma coleção de possibilidades 

para o futuro. Olhar para o tempo ancestral, em busca dos futuros possíveis para o mundo de 

																																																								
59 “The digital becomes an analog for the alchemical formula for gold”.  
60  “The media-explicit literature of the 1990s develops like a guidebook for solving topical problems of the most 
diverse areas – smart advertising and communication agencies, design and architecture firms, as well as the 
digital activists and electronic agitprop groups who understand themselves as revolutionaries. Technology-based 
praxis is fetishized. Writing theory is confused with writing recipes and manuals”. 
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mídias, revela fascinantes experimentos estéticos e científicos. Por esta razão, enfatiza a 

necessidade de uma cultura da experimentação, em elogio ao que não é sistêmico sobre as 

artes.  

A partir de uma breve, porém detalhada genealogia do pensamento sobre mídia nos 

últimos sessenta anos, estruturada de acordo com as cesuras da história, Zielinski (2013) 

observa que a internet se tornou o mais novo mastermedium da história, a partir da promessa 

da midiocracia internacional de que o mundo irá agora se tornar totalmente diferente, porque 

quase todo mundo pode trocar textos, sons, e imagens com quase qualquer outra pessoa. 

Contudo, Zielinski (2013, p.12, tradução nossa) demonstra que “nós não vivemos numa 

sociedade da internet, nem temos a ação comunicativa, a qual Jürgen Habermas uma vez 

esboçou como a utopia dele de uma regência imaginária de atores iluminados que, 

secretamente, retomam o poder”.61 Portanto, compreende que “uma atualização da promessa 

de que a mídia poderia criar um mundo diferente, até mesmo melhor, parece cômica da 

perspectiva de nossa experiência com as democracias baseadas em tecnologia de mercado”62 

(ZIELINSKI, 2013, p.18, tradução nossa). Nesta perspectiva, evidencia dois importantes 

fenômenos de coerção do atual mundo de mídias:  

 
enorme aumento da estandardização, tanto da própria tecnologia bem como dos 

organismos naturais processador por ela; a expansão do controle eletrônico das 

condições tecnológicas; o estabelecimento de um regime de mídia agressivamente 

anunciado, o qual oferece ajuda ao consumidor individual para lidar com déficits, 

quebras e danos da vida real sem ficar insano.63 (ZIELINSKI, 2013, p.9, tradução 

nossa) 

 

Ao contrário da perspectiva hiperotimista dos teóricos pós-mídia, Zielinski não aponta 

qualidades positivas sobre a cibercultura. Considera, sobretudo, que a mídia existe em 

superabundância atualmente, portanto, tornou-se supérflua. Neste sentido, Zielinski (2013) 

afirma que mídia não é mais um objeto de desejo e que, para os “nativos digitais”, a mídia não 

mais representa uma atração particular.  

																																																								
61 “We do not live in an Internet society, nor has the communicative action, which Jürgen Habermas once 
outlined as his utopia of an imaginary regency of enlightened actors, secretly taken over the power”.   
62 “An update of the promise that the media could create a different, even a better world seems laughable from 
the perspective of our experience with the technologically based democracies of markets”.  
63 “the enormous boost in standardization, both of technological itself as well as of the natural organisms 
processed by it; the expansion of the electronic control of technological conditions; the establishment of an 
aggressively advertised regime of media which offers to help the individual consumer cope with real-life 
deficits, breaks and demages without going insane”.  
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Além disso, o arqueólogo de mídias alemão observa que não existe mais nada de 

pessoal nos computadores, pois, independentemente, de onde os usuários digitais 

contemporâneos estejam, eles estão conectados por centros telemáticos para dar e receber 

instruções, ordens, informações e propagandas. Desta forma, verifica que as mídias são uma 

parte integral do contexto de coerção diário, o qual é nomeado “restrições práticas”, pois são 

indispensáveis para o funcionamento das hierarquias sociais. Para Zielinski (2013), a atual 

possibilidade de criar um Estado com a mídia denota que as mídias deixaram de ser bons 

instrumentos para uma revolução, pois assumiram um caráter sistêmico. 
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“Após Altamira, tudo é decadência”. 

Salvador Dalí 
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Capítulo IV - Arqueologia do cinema 
 

A questão é evidente: se não foram os irmãos Lumière os verdadeiros inventores da 

primeira mídia cinematográfica, quando, efetivamente, o cinema nasceu?  

Peter Greenaway (2010) considera Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velásquez, os 

inventores da tecnologia de projeção de narrativas de imagens em movimento. Outros 

associam à origem ao mito da caverna: texto do filosofo grego Platão, que descreve o mundo 

ilusório da representação da realidade através da projeção de sombras em cavernas.  

Arlindo Machado (1997, p.211), no livro pré-cinemas e pós-cinemas, defende que se 

levarmos em consideração o sentido etimológico da palavra cinema (do grego, kinema-ematos 

+ graphein = "escrita do movimento"), “estaríamos diante de uma das mais antigas formas de 

expressão da humanidade, nascida quando algum homem pré-histórico fez projetar a sombra 

de suas próprias mãos nas paredes de uma caverna”. Para Machado, coexistem dois sentidos 

para o cinema, um stricto sensu e outro lato sensu: o primeiro se constitui a partir do 

cinematógrafo de LeRoy, Edison, Paul, Akladanowsky e dos Lumière, o segundo expande o 

significado a partir do conceito etimológico e compreende as diversas tecnologias de projeção 

luminosa de imagem em movimento. Diante desta ambiguidade conceitual, devemos 

averiguar se o cinema é um conceito polissêmico, ou, se seu sentido foi esvaziado por um 

apagamento histórico de sua busca e expressão.  

De fato, é impreciso determinar uma data de nascimento para o cinema, pois, como 

observou Machado (1997), qualquer marco cronológico eleito como inaugural é sempre 

arbitrário, já que “o desejo e a procura do cinema são tão velhos quanto a civilização de que 

somos filhos” (MACHADO, 1997, p.14). Neste sentido, o cinema adquiriu diversas 

conotações, técnicas e tradições ao longo da história da humanidade. Porém, o olhar atento 

dos arqueólogos de mídia desvela fascinantes tecnologias ancestrais criadas para iludir os 

sentidos e provocar a sensação de realidade através da projeção de imagens em movimento 

por meio de luzes e sombras. 
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IV.1 - Cinema Rupestre  
 

Figura 2 – Painel de pinturas rupestres da caverna de Chauvet  

 
Fonte: Website Brandshaw Foundation, s.d.  

 

As pinturas rupestres são objetos culturais que, atualmente, muitos consideram apenas 

rabiscos irracionais feitos por humanos pré-históricos que se comunicavam através de uma 

linguagem rudimentar e menos evoluída. Nesta perspectiva, elevar a expressão cinemática 

rupestre ao nível do cinema de celuloide é sem sentido. No entanto, como documentado por 

Werner Herzorg, em 2010, as pinturas da gruta de Chauvet evidenciam o alto nível de 

sofisticação dos pintores paleolíticos, pois apresentam soluções estéticas para impressão 

visual do movimento que a pintura só viria reinserir após o futurismo no início do século 

XIX: a sucessão de imagens sobrepostas da mesma figura em diferentes posições do 

movimento, ou a representação pictórica de animais com membros multiplicados. Como 

exemplo, basta observar os deslumbrantes painéis dos cavalos, leões, tigres, bisões e 

rinocerontes, fauna que co-habitava com os humanos nestas terras glacias há trinta mil anos.   

Quase trinta anos após o encontro no Quarto 666, Werner Herzorg documentou as 

pinturas rupestres da caverna de Chaveut, no sudoeste da França. No filme “Os sonhos 

esquecidos – The forgotten dreams” (2010), Hezorg defende que está diante de evidências de 

um proto-cinema.  

A capacidade de registro milenar desta tecnologia impressionou estudiosos ao ponto 

de suspeitarem da autenticidade das pinturas, porém, a evidência de uma camada de calcita e 

concreções, que levam milhares de anos para se formar, foi a primeira prova de que as 

pinturas não eram falsas. O pré-historiador Jean Clottes (2010), ao analisar a técnica utilizada 
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para pintar um dos belos cavalos da caverna de Chauvet, relata que “o emocionante é que 

parece que foi feito ontem”. 

Além das técnicas dos pintores de Chauvet apresentarem artifícios eficientes para 

resistir ao desgaste do tempo, um evento natural manteve estas fabulosas pinturas 

extremamente preservadas: um deslizamento de rochas bloqueou a entrada da gruta durante 

dezenas de milhares de anos. Assim, um acidente geográfico criou uma cápsula do tempo para 

conservar essas narrativas milenares. 

A caverna recebeu o nome do seu descobridor. Em 1994, Jean-Marie Chauvet e seus 

companheiros buscavam correntes de ar que emanavam do solo, como indicativo da presença 

de cavernas. Ao localizarem um sutil fluxo de ar, os pesquisadores retiraram as rochas que 

obstruíam uma estreita fenda em direção à um penhasco, na qual uma pessoa mal podia 

passar. Diante das inestimáveis descobertas no interior da gruta de Chauvet, uma nova 

entrada, com uma porta de metal, foi construída para facilitar o acesso à caverna dos poucos 

pesquisadores que possuem autorização do governo francês. 

Quando descoberta, as pinturas de Chauvet foram consagradas como as mais antigas 

do mundo, datadas em até 32 mil anos através do método radiocarbono. No entanto, a 

publicação de 09 de outubro de 2014 da revista cientifica Nature, revelou que, em cavernas 

calcárias do sítio arqueológico Maros, na ilha de Sulawesi, da Indonésia, uma mão humana 

foi pintada em negativo através de uma técnica de impressão similar ao estêncil. Através da 

técnica do urânio-tório, constatou-se que este registro pictórico possui, aproximadamente, 

39.900 anos. Há também a representação de um babirusa, espécie de porco selvagem asiático 

parecido com o javali, com 35.400 anos.  

A água que escorre pelas paredes da caverna é rica em minerais e, em alguns pontos, 

se transforma em camadas de calcita (carbonato de cálcio), com vestígios de urânio. A 

desintegração dos átomos de urânio funciona como um contador do tempo, possibilitando 

datar estes depósitos calcários. 

No entanto, devido a grande sofisticação dos pintores de Chauvet, esta é uma caverna 

que se destaca na arqueologia das projeções de imagens em movimento, pois apresenta 

diversas composições estéticas semelhantes às condições de percepção do cinema em stricto 

sensu. 

Alguns dos painéis de pinturas rupestres em Chauvet medem aproximadamente 4,5 

metros de comprimento por 3 metros de altura; dimensão semelhante ao padrão internacional 

de uma tela de cinema que mede 5,40 x 2,30 metros. Nestas imensas telas de pedras, a 
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superfície é irregular e assimétrica, gerando contornos imprevisíveis. Os pintores paleolíticos 

souberam utilizar bem esta condição material ao associar as saliências das rochas à partes dos 

corpos animais em suas representações pictóricas. Em algumas obras, foram feitas a raspagem 

da pedra para adequar a superfície à forma do animal a ser figurado. Através deste recurso 

técnico, os artistas de Chaveut conquistaram um efeito tridimensional em projeções de 

imagens em movimento, realizadas em câmaras escuras, com o auxilio da luz do fogo. 

Os painéis de pinturas de Chaveut narram a experiência e a visão de mundo destes 

ancestrais remotos. A rica fauna que co-habitava com os humanos há 30 mil anos, durante a 

era glacial, está detalhadamente registrada nestas paredes de pedras claras, através de belas 

figuras sobrepostas que variam entre as cores de tinta branca, vermelha, preta e marrom.  

Contudo, para desfrutar plenamente da experiência cinemática rupestre, o olho e a 

imaginação do homem moderno devem ser capazes de compreender a visão dos artistas 

paleolíticos através desse abismo cronológico. Neste sentido, em que medida é possível 

adequar a percepção de tempo e espaço do olhar moderno à uma realidade tão distinta e 

remota? 

Como relata Jean Clottes (2010), antes do deslizamento de rochas bloquear a entrada 

da caverna de Chauvet, havia luz solar na maior câmara, que, curiosamente, não possui 

pinturas, a não ser ao final, na parte não iluminada. Clottes sublinha a relevância da escolha 

dos pintores de Chaveut de fixar suas imagens em zonas completamente escuras, gravadas sob 

a parca iluminação oscilante da tocha de fogo. Assim, nasce uma questão: o que motivou os 

pintores paleolíticos a elegerem locais escuros e de difícil acesso na gruta para registrar suas 

experiências e memórias?  

Ao investigar o potencial cinemático das pinturas rupestres das cavernas Les 

Combarelles e La mouthe, Edward Wacthel (1990) defende que o proposito dos pintores 

rupestres de trabalhar em cavernas está relacionado com a natureza da fonte de luz e do 

ambiente visual das cavernas. Neste sentido, Wacthel acredita que os cineastas paleolíticos 

trabalharam por algum efeito especifico, porém questiona se este efeito ainda é acessível aos 

olhos modernos. 

Dominique Baffier, pesquisadora da cultura paleolítica, estudou uma das marcas de 

batidas de tocha na caverna de Chauvet. Segundo Baffier (2010), os homens iluminavam seu 

caminho com uma tocha e, quando o fogo esmorecia, eles esfregavam a tocha contra a parede 

para reacender a chama. Após a submissão de um minúsculo fragmento de carvão à datação 
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radiocarbônica, atestou-se que uma tocha foi batida há 28 mil anos dentro da caverna de 

Chauvet. 

Jean-Michel Geneste (2010), historiador paleolítico e diretor do Programa de pesquisa 

da caverna de Chauvet, afirma que o fogo era um acessório para olhar as pinturas e, talvez, 

para reunir as pessoas. A luz da chama em movimento sugere imaginar a sombra das pessoas 

dançando, como nos trabalhos de Fred Astaire. Neste sentido, Geneste defende que a primeira 

representação humana foi uma parede branca e uma sombra escura.  

Além das projeções de imagens em movimento, através da luz do fogo, em um 

ambiente escuro, os artistas de Chauvet apresentaram um elemento que o cinema industrial só 

viria incorporar efetivamente a partir do cinema digital: a imagem em três dimensões. Diante 

deste componente, Hezorg optou por exibir o documentário “A caverna dos sonhos 

esquecidos” (2010), em 3D, a fim de representar com maior fidelidade os registros pictóricos 

da caverna de Chaveut.  

Enquanto os pintores neolíticos conquistaram a estética tridimensional através da 

matéria, ou seja, a partir das formas das pedras que se assemelhavam a partes dos corpos de 

animais ou dos objetos que desejavam representar pictoricamente, o cinema do século XX e 

do início do século XXI utiliza um artifício ótico para iludir a visão humana. Trata-se da 

estereoscópica, uma técnica praticada desde o século XVI, quando alguns ambulantes 

apresentavam um espetáculo de excepcional beleza numa “caixa de perspectiva”, também 

conhecida como optique en forme théatrale [“óptica teatral”] ou [“galeria perpétua”]. Esta 

mídia tridimensional consiste numa caixa escura, no formato retangular, que Mannoni (2003, 

p.110) sublinha que “podia ser construída como um longo móvel vertical para ser colocado 

num canto do gabinete de curiosidade”. Neste dispositivo, podia-se “contemplar uma série de 

cenas e figuras recortadas de papel e dispostas à distância de alguns centímetros uma da outra. 

O resultado era uma clara ilusão de perspectiva, de profundidade” (MANNONI, 2003, p.110). 

 
O observador se posicionava de frente para o aparelho e, através de uma abertura no 
alto, mirava o espelho inclinado, que refletia a imagem de cenários recortados, 
dispostos sobre trilhos ao longo da caixa. O cenário em posição elevada formava um 
proscênio, através do qual se via o restante. Para tornar a ilusão mais agradável, 
podia-se colocar em cada trilho uma ou mais folhas de vidro transparente, as quais 
produziam um belíssimo efeito ao suavizar gradualmente as imagens mais distantes 
do olho. Os trilhos e cenários podiam ser rapidamente mudados por meio de 
pequenas gavetas. O Museo Nazionale del Cinema, em Turim, possui um exemplar 
desse tipo de caixa. (MANNONI, 2003, p.110) 
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Mannoni (2003, p. 111) destaca a produção de exemplares deste modelo de “caixa de 

perspectiva” do gravador e comerciante de estampas, Martin Engelbrecht (1684 – 1756). 

Segundo o arqueólogo de cinema, alguns exemplares desta tecnologia “ainda sobrevivem, na 

forma de pequenas caixas de madeira, nas quais os frágeis cenários e figuras de papel são 

dispostos para ser vistos em perspectiva” (MANNONI, 2003, p.111). 

Gollier de Servière possuía uma dessas “caixas de perspectivas” em seu “Gabinete de 

curiosidades”. Um modelo complexo, que Mannoni associa ao “teatro catrópico” de Kircher. 

O colecionador do século XVIII, descreve o funcionamento e a experiência estética 

proporcionada por este dispositivo de projeções de imagens tridimensionais em movimento. 

 
Era um armário [...] no qual viam-se em relevo um castelo e jardins, os quais 
pareciam multiplicados graças a muitos espelhos, que estavam em toda a volta e 
refletiam os objetos. Podia-se abrir e fechar a porta do armário em quatro sucessivas 
vezes, e em cada vez deparava-se com objetos novos; na segunda vez, isto é, após o 
castelo, havia um grande número de peças de ouro e prata. Na terceira, havia flores; 
na quarta, a representação de uma refeição em relevo. Todas essas diferentes 
mudanças eram feitas fechando-se a porta do armário e com um simples movimento 
de chave na fechadura. (Gollier de Servière,  Recueil d’ouvrages curieux de 
mathématique et de mécanique ou description du cabinet de monsieur Gollier de 
Servière, David Frey, 1738 apud LAURENTTI MANONNI, 2003, p.111 ) 
 
 

Apesar da existência das “caixas de perspectiva” do século XVI, o cientista inglês 

Charles Wheatstone (1802 - 1875) é geralmente considerado o inventor da técnica 

estereoscópica. A investigação arqueológica do cinema, realizada por C. W. Ceram, afirma, 

categoricamente, este nascimento técnico.  

 
O estereoscópio dá a ilusão de profundidade como em 3D. Filmes apresentados por 
duas imagens levemente diferentes para os dois olhos e misturadas em uma única 
imagem. Isto foi inventado pelo Sr. Charles Wheatstone em 1838. Em 1848 Sr. 
David Brewster introduziu uma câmera binocular para fotografar imagens 
estereoscópicas.64  (CERAM, 1965, p.112, tradução nossa) 

 

Em 21 de junho de 1838, Wheatstone apresentou para apresentar à Royal Society, em 

Londres, um protótipo que construiu com a ajuda do ótico John Murray. A ilusão ótica 

conquistada por esta tecnologia fez com que o cientista Babinet afirmasse que “vemos os 

objetos exatamente como se existissem diante de nós”  (apud MANNONI, 2003, p.240). 

Mannoni (2003, p. 240) explica que no estereoscópio “duas imagens planas, 

desenhadas ou fotografadas, mas ligeiramente diferentes, eram justapostas verticalmente na 
																																																								
64 “The stereotoscope gives the illusion of depth as in 3D films by presenting two slightly dissimilar pictures to 
the two eyes and blending them into a single image. It was invented by Sir Charles Wheatstone in 1838. In 1848 
Sir David Brewster introduced a binocular camera for photographing stereoscopic pictures”. 
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caixa, em oposição a duas lentes. O espectador olhava através de ambas as lentes e via as duas 

imagens reunidas numa só, superpostas pela visão binocular”.  

Aproximadamente uma década depois do lançamento de Wheatstone, Jules Duboscq 

criou uma  espécie de bioscópio que combinou os efeitos visuais do estereoscópio com 

daguerreotipo (1839) e o fenaquitoscópio (1833). Em 1948, após se reunir com Charles 

Wheatstone, Duboscq encontrou uma forma de obter projeções de imagens animadas em três 

dimensões. Neste sentido, ele explica a composição e o funcionamento de sua nova máquina 

de ilusões óticas. 

 
Poderíamos ir bem mais longe ainda, tirando proveito de uma ideia que me foi 
comunicada pelo sr. Wheatstone, e que consiste em combinar-se o princípio do 
estereoscópio com o do fenaquitoscópio [...] Assim, figuras simplesmente 
desenhadas sobre papel serão inquestionavelmente vivas em relevo e em 
movimento, e dessa forma apresentarão, de uma maneira completa, todas as 
aparências da vida. Será a ilusão da arte levada a seu mais alto grau [...] Para se 
obter um par de desenhos capaz de exibir no estereoscópio a representação não de 
uma simples perspectiva a traço, mas de um objeto que possua formas arredondadas, 
como uma estátua, com luz e sombra, o sr. Wheatstone imaginou obter, por meio de 
fotografia de papel, dias imagens do objeto, colocando o daguerreotipo em duas 
posições diferentes, de modo tal que as duas imagens tenham a necessária relação 
entre si. Poder-se-iam fazer em gesso, por exemplo, modelos de dezesseis estágios 
da figura regular, cuja imagem se deseja produzir no aparato combinado de que nos 
ocupamos, em seguida tirar com o daguerreotipo um par de desenhos de cada um 
dos dezesseis modelos diferente, e, por fim, transferir esses desenhos, com adequada 
deformação, para os dois discos. Sem duvida seria um trabalho demorado, que 
demandaria os mais minuciosos cuidados; mas seríamos simplesmente 
recompensados pela natureza maravilhosa dos resultados. (J. Plateau, “Troisième 
note sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions de la 
retine”, em  Bulletin de l’Académie Royale des Sciences de Brucelles, 16 (7), 1849 
apud. MANNONI, 2003, p.243)   

 

Atualmente, a tecnologia estereoscópica é a mais utilizada pelo cinema, porém foram 

criados televisores e tablets autoetereoscópicos que dispensam os óculos ou lentes para a 

visualização tridimensional das imagens. Além do constante desenvolvimento das projeções 

holográficas que, em breve, deverão ocupar os lares massivamente. 

Outro elemento curioso dos painéis de pinturas rupestres é a sobreposição de figuras 

que sob uma luz difusa e estática expõe as imagens como um emaranhado confuso de linhas 

bidimensionais, sem demarcações nítidas dos limites entre uma figura e outra. A priori, sob as 

condições de percepção inadequadas e destoantes do proposito ao qual as pinturas foram 

criadas no período paleolítico, um leitor moderno destas representações pictóricas 

dificilmente será capaz de assimilar a impressão de movimento pretendida por esta técnica de 

sobreposição de imagens. 
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Desta forma, grande parte dos painéis de Chauvet se apresentam em pontos escuros da 

caverna, numa configuração completamente confusa para o olhar humano atual. No entanto, 

através de uma iluminação oscilante, como a chama das tochas ou um lampião a gás, é 

possível ter a sensação de que o leão salta em busca de sua presa ou de uma cavalgada de 

cavalos. Para conquistar tal efeito animado, os artistas de Chauvet, em alguns casos, pintaram 

sequencialmente o mesmo animal em diferentes posições do movimento, exatamente como os 

frames de um filme de celuloide ou os experimentos científicos de cronofotografia realizados 

por Étienne-Jules Marey. 

Para reconquistarmos esta sofisticação estética apresentada pelos pintores rupestres 

em diferentes partes do mundo, um movimento artístico apelidado de futurismo teve de surgir 

no século XIX. O exemplo mais famoso desta busca para expressar o movimento e o tempo, 

numa tela de pintura bidimensional, é a obra de Marcel Duchamp, Nude Descending a 

Staircase No. 2 (1912), definida pelo autor como “uma organização de elementos cinéticos, 

uma expressão de tempo e espaço através da apresentação abstrata do movimento”65 (apud 

(WACHTEL, 1990, p.136, tradução nossa). Outra importante associação é o quadro cubista 

de Picasso “Violino e Uvas - Violin and Grapes” (1912). Nesta pintura, o violino é 

apresentado em diferentes perspectivas. Neste caso, o tempo e o movimento se inserem na 

rotação do olhar ao redor do objeto a fim de contemplar os diferentes pontos de vista. Picasso, 

além de apresentar trabalhos inspirados nos traços rupestres, afirmou que “após, tudo é 

decadência”. Altamira é uma caverna repleta de pinturas rupestres magníficas no norte da 

Espanha com registros datados em 18 mil anos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
65 “[…] an organization of kinetic elements, an expression of time and space through the abstract presentation of 
motion”. 
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Figura 3 – Painel dos cavalos e dos rinocerontes que lutam da caverna de Chauvet. 

 
Fonte: Website Brandshaw Foundation, s.d. 

 

Diante de um dos mais belos painéis de pinturas rupestres de Chauvet, Dominique 

Baffier, estudiosa da cultura paleolítica, narra as histórias e estórias registradas nas paredes da 

caverna. 
Aqui, podemos ver a técnica do homem pré-histórico, mas também podemos ver o 
seu conhecimento apurado do mundo animal. Eles nos contam histórias. Aqui, 
temos um conjunto de cavalos, mas as bocas abertas indicam que os animais estão 
correndo, essas imagens nos são úteis. Vemos que os dois rinocerontes estão 
lutando. Podemos ver os sinais de fúria entre eles. O movimento das pernas, que 
estão jogadas para a frente, e praticamente podemos ouvir o som dos chifres batendo 
um contra o outro, no movimento da luta. Aqui, temos uma outra história. Uma 
história de leões. Um macho cortejando uma fêmea, que não está pronta para 
acasalar. Ela se senta e rosna. Vejam, dá para ver a fêmea rosnando. Ela está 
levantando os lábios, mostrando os dentes. Ela não está feliz. E aqui, para terminar, 
temos a fuga deste bisão. Podemos ouvir os cascos. Identificamos múltiplas pernas, 
indicando o movimento. Ele está fugindo desta alcova, seguindo este auroque.66 
(BAFFIER, 2010, tradução nossa) 

																																																								
66 “And here we can see the technique of prehistoric man, but you can also see their keen knowledge of the 
animal world. They tell us stories. Here you have an ensemble of horses, but their open mouths suggest that the 
animals are whinnying. That is to say that these images become audible to us. You see that the two rhinos there 
are fighting. You can see all the signs of fury towards each other, the movement of their legs, which are thrown 
forward, and you can almost hear the sound of their horns colliding against each other in the movement of the 
fight. Here you have another story, a story of lions, a male courting a female who is not ready for mating. She 
sits and growls. Look, you can hear the female growling. She's raising her lips. She's baring her teeth. She is not 
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As ações de rosnar, dos cascos do bisão em fuga, ou dos chifres batendo remetem a 

sons diegéticos, ou seja, sons do ambiente natural da cena representada. Desta forma, estas 

pinturas carregam em sua forma estética a expressão sonora destes animais.    

Após verificar a idade das diferentes representações animas deste painel de Chaveut, 

Carole Fritz (2010) destaca que há fortes indícios que algumas figuras sobrepostas foram 

desenhadas com quase 5 mil anos de diferença. Fritz considera que a sequência e duração do 

tempo expresso nas pinturas, hoje, para nós, é inimaginável, pois estamos presos à história e 

eles não. Neste sentido, a arqueóloga analisa as três diferentes fases temporais de um dos 

painéis de pinturas. 

 
A primeira remonta a 40 mil anos atrás. Fase na qual o urso arranha as paredes. 
Depois, uma segunda fase. São feitos desenhos com mais de 2,5 metros de altura, 
portanto, feitos com uma vara. Seguida pela fase principal, há cerca de 33 mil anos 
ou menos. Ela começou com a raspagem da parede para obter a largura da rocha. 
Depois disso, foram feitas as primeiras figuras. Dois rinocerontes se atacando, na 
parte inferior. Depois, foram feitos os três touros. E, finalmente, eles concluíram 
como uma série de cavalos, indo de cima a baixo. E, na última fase, foi feito este 
belo cavalo, que encara os observadores assim que entram na caverna.67 (FRITZ, 
2010, tradução nossa) 
 

Gilles Tosello (2010), artista e arqueólogo, observa que a composição deste painel 

apresenta um tipo de movimento circular dinâmico, indo da parte inferior para a direita, rumo 

ao centro, como um círculo. Neste sentido, considera que esta composição cria uma forte 

sensação dinâmica, reforçada pelo movimento oblíquo dos cavalos. Além disso, destaca a 

força do contraste das cores e o fato de que os pintores de Chauvet brincavam com a forma da 

parede, adequando a superfície de pedra às imagens a serem gravadas.  

Hezorg (2010) presume que para estes pintores paleolíticos o jogo de luz e sombras de 

suas tochas devia fazer com que os animais parecessem vivos e em movimento para eles. O 

cineasta alemão atenta para o fato de que o artista rupestre pintou um bisão com 8 pernas, 

sugerindo movimento. Por estas razões, conclui que esta é uma forma de proto-cinema.  

 

As paredes não são planas, mas têm sua própria dinâmica tridimensional, seu 
próprio movimento, que foi utilizado pelos artistas. No canto superior esquerdo, 

																																																																																																																																																																													
happy. And here, to finish off, you have the flight of this bison. We hear the hooves. We can make out multiple 
legs indicating its movement. It is escaping from this alcove, following this auroch”. 
67 “The first dates 40,000 years back in time, the one when the bear scratched the walls. Then a second phase 
with drawings stretching over eight feet in height, therefore made with a stick, followed by the main phase 
sometime around 33,000 years or less. It starts with the scraping of the wall to get to the white of the rock. After 
that, the first figures were put in place. These were the two rhinos attacking one another at the bottom. After that 
came the three bulls. And finally, they ended with a series of horses going from top to bottom and, in the final 
phase, adding this very beautiful horse that confronts the viewers when they arrive in the cave”. 
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outro animal com múltiplas pernas. E o rinoceronte à direita também parece ter a 
ilusão de movimento, como os quadros em um filme de animação.68 (HERZORG, 
2010, tradução nossa)  

 

Mais uma vez, estes registros milenares anteciparam uma técnica de sintetização de 

imagens em movimento apresentada como inovadora pela vanguarda futurista. Dois pintores 

italianos se destacaram nesta expressão: Giacomo Balla com sua obra “O cão na coleira – um 

cane al guinzaglio” (1912) e Carlo Carrà que, em 1913, lançou o quadro “O cavaleiro 

vermelho – Il cavaliere rosso”. 

Edward Wachtel (1990), em busca da experiência cinemática da arte rupestre, observa 

que, além de sobrepor distintos animais, pintores rupestres regularmente esculpiam linhas 

onduladas e retas sobre suas figuras. O motivo desta construção de imagens em que os 

contornos são diluídos em gravuras confusas, para Wachtel (1990), explica-se sob o 

movimento de uma fonte luz oscilante (flickering lamp), quando podemos ver o confuso 

emaranhado de linhas obscurecer, e, em seguida, revelar a criatura. O autor destaca que os 

artistas rupestres usaram uma técnica que poderia ser considerada uma precursora do spray de 

tinta. Pois, tem sido sugerido que eles usavam um tubo oco ou um osso para soprar pigmentos 

na parede da caverna. Para Wachtel (1990), existe uma expressão cinética impressa por esta 

tecnologia. 

 
As linhas mais suaves, “desfocadas”, criadas por esta técnica, auxilia a ilusão de 
movimento nas paredes da caverna como nas paredes urbanas pintadas de spray por 
Hambleton. (Há ainda um paralelo com a ilusão de movimento no cinema. Os 
quadros individuais de um filme são borrados pelo movimento. Quando eles são 
projetados, os contornos borrados são transformados em movimentos suaves).69 
(WACHTEL, 1990, p.137, tradução nossa) 

 

O intrigante relato de Edward Wachtel (1990) sobre sua experiência cinemática na 

caverna francesa La Mouthe, destaca as estratégias de sintetização do movimento utilizadas 

pelos pintores paleolíticos. É importante sublinhar que as condições de percepção adequadas 

foram fundamentais para que Wachtel pudesse perceber os efeitos estéticos sugeridos por esta 

expressão milenar. Segundo o autor, os componentes destes efeitos são as superfícies 

irregulares da caverna, uma fonte de luz que move e oscila, e um olho em movimento. 
																																																								
68 “The walls themselves are not flat, but have their own three-dimensional dynamic, their own movement, 
which was utilized by the artists. In the upper left corner, another multilegged animal. And the rhino to the right 
seems also to have the illusion of movement, like frames in an animated film”. 
69 “The softer, ‘de-focused’ lines created by this technique assist the illusion of movement on the cave walls as 
well as on the urban walls spray-painted by Hambleton. (There is a futher parallel with the illusion of motion in 
the cinema. The individual frames of a film are blurred by movement. When they are projected, the blurred 
outlines are transformed into smooth motion)”. 
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Carregando lampião à gás, M Lapeyre terminou sua história e quis seguir em frente. 
Eu o encorajei a permanecer e a balançar lentamente a lanterna para trás e para 
frente à poucos metros da parede da caverna. Enquanto ele movia a luz, eu via as 
cores do tectiforme começar a mudar. Quando a lanterna arqueou para a esquerda, 
os pretos apagaram, os marrons se tornaram vermelho e o vermelho intensificou. 
Quando a luz se moveu para a direita, o padrão inverteu, criando uma mudança no 
esquema de cores. Além disso, as linhas gravadas sob e ao redor do tectiforme 
tornaram-se animadas. De repente, a cabeça de uma criatura se destacou claramente. 
Ela viveu por um segundo, depois desapareceu gradualmente enquanto outra figura 
surgiu. As linhas finas não eram mais um padrão confuso bidimensional. No lugar, 
eles se tornaram uma floresta ou uma área espinhosa que ocultava e depois revelava 
os animais de dentro. Através da luz do fogo, o segredo dos pintores das cavernas 
foi exposto. No espaço de pouco tempo, eu vi cortes e dissoluções, mudanças e 
movimento. Formas aparecerem e desaparecerem. Cores mudarem e se 
transformarem. Em resumo, eu estava assistindo um filme.70 (WACHTEL, 1990, 
p.137, tradução nossa)   

 

Nesta perspectiva, Watcthel (1990, p.40) defende que os artistas paleolíticos tinham os 

instrumentos de pintor, mas os olhos e a mente de cineasta. Pois, como conclui após a 

experiência na caverna de La Mouthe, “nas entranhas da terra, eles construíram imagens que 

parecem se mover, que ‘cortavam’ para outras imagens ou dissolviam-se em outras imagens, 

ou ainda podiam desaparecer e reaparecer. Numa palavra, eles já faziam cinema 

underground”71 (WACHTEL 1990, p.140, tradução nossa). 

Apesar de não haver evidências de instrumentos musicais na gruta de Chauvet, foram 

encontradas, em áreas próximas, flautas feitas com ossos de abutre. O surpreendente é que 

estas flautas de 35 mil anos, encontradas na caverna de Geissenklösterle, no sudoeste da 

Alemanha, são pentatônica, ou seja, possui a mesma tonalidade que ouvimos hoje. No 

entanto, a caverna de Geissenklösterle não possui pinturas em suas pedras, mas, além das 

flautas, foram encontradas outras expressões artísticas como pequenas estatuas de marfim. 

Devido aos artefatos luminosos e musicais encontrados na região da caverna de Chauvet, é 

possível imaginar as sessões nas câmaras escuras da gruta há dezenas de milênios. Quando, 

através da luz da chama de tochas, os artistas paleolíticos exibiam projeções coletivas das 

narrativas de suas experiências cotidianas, originando ilusões visuais de movimento e tempo 

com grande potência estética.  
																																																								
70 “M. Lapeyre finished his story and wanted to move on. I encouraged him tom remain and to slowly swing his 
lantern back and forth a few feet from the cave wall. As he moved the light, I saw the colors of tectiform begin 
to shift. When the lamp arced to the left, the blacks faded, the brown became red and the red intensified. When 
the light moved to the right, the pattern reversed, creating a shifiting color scheme. Moreover, the engraved lines 
under and around the tectiform became animated. Sunddenly, the head of one creature stood out clearly. It lived 
for a second, then faded as another appeared. The spaghetti lines were no longer a confused two-dimensional 
pattern. Rather, they became a forest or a bramble patch that concealed and then revealed the animals within”. 
71 “Deep in the earth they made images that appeared to move, images that cut or dissolve into each other, 
images that could fade into and out of existence. In short, they made underground cinema”.  
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Apesar do anonimato dos artistas de Chauvet, há um indivíduo que se destaca devido à 

um pequeno defeito físico no seu dedo mindinho que era um pouco torto, conforme 

demonstra a figura 4. Ao examinar o conjunto de impressões das palmas de mãos com sua 

colega Valerie Feruglio, Dominique Baffier identificou as marcas de um artista anônimo que 

viveu há 32 mil anos. Desta forma, foi possível seguir o trajeto deste homem na caverna.  

 

Figura 4 – Registros da mão de um indivíduo paleolítico com o dedo mindinho torto, 

realizados com pintura positiva, na caverna de Chauvet. 

 
Fonte: A caverna dos sonhos esquecidos (The cave of forgotten Dreams), 2010. Direção: Werner Hezorg,  

 

Figura 5 – Painel dos pontos vermelhos 

 
“A consistência dos pontos sugerem que a pintura foi criada por uma pessoa. O artista teria tido uma imagem em 

sua mente antes de começar a obra. Em outras palavras, isso não parece ser uma composição aleatória [...] que 

deve representar um mamute”. Fonte: Website Brandshaw Foundation, s.d. 

 

Este painel é composto com impressões de um único homem que devia ter cerca 
seis pés de altura. Um único humano com 1,80 de altura, portanto, grande [...] E 
você notará nestas impressões que há um detalhe muito importante, ele tinha um 
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mindinho um pouco torto. Isso é extraordinário, pois fornece uma realidade física 
para um indivíduo pré-histórico, que há 32 mil anos ou mais chegou a caverna 
antes de nós. E o mais surpreendente é que encontraremos sinais dele ainda mais 
fundo na caverna. Poderemos reconhece-lo por seu mindinho torto, porque ele 
imprimiu sua mão um pouco mais além na caverna.72 (BAFFIER, 2010, tradução 
nossa) 

 
 

O caso fortuito averiguado por Baffier revela a presença de um indivíduo criativo com 

expressões únicas. Carole Fritz (2010), ao analisar a composição estética das impressões 

registradas e comparar todas as pinturas da caverna, constata que parece certo que os cavalos 

deste painel foram criados por uma única pessoa. A análise de Fritz encontrou um forte estilo 

pictórico individual nos painéis de Chauvet. Enquanto o dedo mindinho torto de um ser 

ancestral serviu como assinatura, o pintor dos cavalos imprimiu sua marca por meio de uma 

estética refinada e diferenciada.    

Devido à restrição do acesso, o plano de construção de um parque temático para 

turistas com uma réplica exata da caverna de Chaveut está em curso a alguns quilômetros das 

pinturas originais. Com o intuito de expressar uma maior fidelidade sobre a realidade pré-

histórica, planeja-se inserir uma recriação do odor do interior da caverna nesta simulação. 

Pelo mesmo motivo, o museu de Lascaux foi criado para exibir, através das tecnologias 

audiovisuais contemporâneas, o acervo de pinturas rupestres deste importante complexo de 

cavernas. Tais iniciativas são, simultaneamente, medidas para permitir o acesso do homem 

contemporâneo à estas histórias milenares, além da conservar os registros originas evitando a 

presença de grandes grupos humanos com suas excreções orgânicas tóxicas e destrutivas. 

Neste ponto, Walter Benjamin nos deixa uma questão: a aura da versão original das 

pinturas morreu? Ou elas emitem uma experiência singular, inatingível através da navegação 

de websites interativos na internet, ou das projeções tridimensionais estereoscópicas em salas 

de cinema IMAX, ou mesmo dos museus e parques de simulação em múltiplas dimensões 

destas câmaras escuras rupestres? 

Wachtel (1990) considera que as reproduções esboçadas das pinturas rupestres tem 

distorcido a natureza destes trabalhos e escondido a experiência cinemática que foi pretendida 

pelos antigos pintores das cavernas e compartilhada por sua cultura. De fato, mesmo no 

																																																								
72 “This panel is comprised of the prints of a single man who must have measured roughly six feet tall. A single 
human, 1 meter 80 tall, that's big […] And you'll notice on these prints that there is a very significant detail. He 
has a slightly crooked little finger. And that's extraordinary, because it gives a physical reality to a prehistoric 
individual who, 32,000 years or more ago, came to the cave before us. And what is even more surprising is that 
you'll find traces of him deeper in the cavern. We'll be able to recognize him by his crooked little finger, because 
he printed his hand farther in the cave”.  
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documentário realizado por Werner Herzorg, poucos são os momentos do filme que ele opta 

por trabalhar com o foco de luz em movimento, evidenciando os efeitos descritos por Wachtel 

em sua experiência na caverna francesa La Mouthe.  

A visão dos humanos pré-históricos, evidentemente, difere-se do olhar moderno. O 

abismo de tempo que separa a cultura e a história destas civilizações que habitaram o mesmo 

espaço sugere leituras distintas sobre o mesmo objeto pictórico. Especialmente, sob condições 

de projeção luminosa divergente: como a luz elétrica difusa em oposição à luz oscilante da 

tocha de fogo; o som de vozes verbalizando suas experiências visuais, no lugar do som da 

música, da dança e de emissões orais não verbais, ou da acústica mental imaginada.    

Jean Clottes (2010) acredita que podemos voltar no tempo com nossa imaginação. 

Para Clottes, apesar de não haver muitas emanações, a nossa imaginação nos permite 

reconstruir a cena com seus odores de 25 mil anos atrás, com todos os animais encontrados na 

época: ursos, lobos, rinocerontes e homens. O arqueólogo, explica que “a presença deles 

vivos significa lenha queimada, resinas, os odores de tudo do mundo natural que cerca a 

caverna”73 (CLOTTES, 2010, tradução nossa).  

 

 

 

 
	
	
	
	

 
 

 

 

 

 

 

																																																								
73 “The presence of their lives, meaning burnt wood, resins, the odors of everything from the natural world that 
surrounds this cave”. 
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IV.2 - A máquina corpomídia 
 

Figura 6 – “Homo Technicus” (Fritz Kahn, 1952) 

 
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p. 306 

 

Será possível retroceder ainda mais na busca das formas de registro e projeção de 

imagens em movimento, após os registros milenares das pinturas em pedras?  

Algumas tecnologias ancestrais, que conviveram com a arte rupestre, possuíam o 

fundamento da projeção como performance, portanto, única e efêmera. É o que se observa, 

por exemplo, nos jogos de sombras chineses ou nos espetáculos de sombras turco (CERAM, 

1965), que utiliza o mesmo princípio do mito da caverna de Platão ou de qualquer projeção do 

movimento de sombras numa tela capaz de refletir a luz emitida por um objeto reluzente, seja 
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a lua, o fogo, ou a lâmpada elétrica de um projetor de película. Além desta evidente técnica de 

projeção de imagens em movimento, ainda hoje em uso - como no trabalho, compreendido 

como pós-cinematográfico, de Rafael Lozzano (2001), Body Movies - , outras interessantes 

formas de representação cinemática foram apagadas dos registros históricos. 

Grande parte dos estudos sobre as mídias reiteram a célebre teoria de McLuhan sobre 

os meios de comunicação como extensão do corpo, atentando-se, exclusivamente, para os 

suportes materiais de emissão de mensagens desvinculados da estrutura física animal. 

Portanto, esta literatura não apenas prioriza as máquinas não-biológicas, como exclui os 

organismos vivos da lista dos dispositivos midiáticos. Desta forma, ignora todas as formas de 

expressão que utilizam o corpo orgânico como meio de comunicação. Inclusive, o pombo-

correio, amplamente utilizado para enviar mensagens escritas em papel durante a primeira e 

segunda guerra mundial. Atualmente, o uso da habilidade desta ave de voltar para seu lar 

materno possui, prioritariamente, fins esportivos em torneios de columbofilia, nos quais os 

criadores desta espécie de pombo buscam apresentar o animal capaz de atingir a maior 

distância de voo.   

O corpo e a máquina; o natural e o artificial; o humano e o objeto; o ser vivo e o 

inanimado; autônomo ou autômato. A polaridade destes conceitos, busca escrever uma 

fronteira para distinguir um impulso natural, inerente aos organismos vivos, em oposição ao 

artificialismo técnico das criações dos humanos a partir de matéria inanimada, como o silício 

no caso dos computadores ou a gordura animal para a película de celuloide.  

Zielinski observa que estas distintas vertentes conceituais se misturaram, com o intuito 

de melhor entender e explicar tanto o funcionamento das máquinas, como dos organismos 

vivos.  

 
Na aurora da era moderna, a mecânica tornou-se o modelo de vida, enquanto, a 
partir da cultura contemporânea, fundamentada nos princípios da mecânica, é o 
orgânico que se tornou o modelo e a metáfora principal das máquinas e dos 
programas. Atualmente, a linguagem adotada nas redes das máquinas e dos 
programas conectados está repleta de organismos, processos genéticos, oceanos, rios 
e correntes. (ZIELINSKI, 2006, p.87) 
 
 

Desta forma, Zielinski (2006, p.23) considera que “o paradigma da tecnologia como 

órgão foi a muleta utilizada no desenvolvimento da mecânica. De modo similar, o orgânico 

tornando-se tecnologia é, nesse momento, uma prótese insatisfatória da era da eletrônica e da 

informática”. Neste sentido, o funcionamento do corpo humano foi, constantemente, 
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interpretado a partir das analogias com as máquinas presentes no momento histórico do 

estudo realizado.  

 

IV.2.1 - A cibernética e o ser ciborgue 
 

Em meados do século XX, constitui-se a ideia do “ciborgue” que busca agrupar as 

características de ambas as vertentes para uni-las em um só corpo-objeto a partir do conceito 

de cibernética (de Kybernetes = “piloto” ou “governador”), implantado pelo matemático 

Nobert Wiener (1948), que considera os corpos artificiais e naturais dispositivos programados 

por sistemas de lógica binária, seja através do código numérico 0 e 1, ou do “sim” e “não”. 

Neste sentido, associa o processamento de informações do sistema nervoso animal ao 

funcionamento das máquinas.  

 
É um fato notável que o sistema nervoso humano e animal, que são conhecidos por 
serem capazes de realizar o trabalho de um sistema computacional, contém 
elementos que são idealmente adequados para agir como transmissores. Estes 
elementos são chamados de neurônios ou células nervosas.74 (WIENER, 1948, 
p.141, tradução nossa)   
 

 
Wiener (1948) define as máquinas computacionais, essencialmente, como máquinas 

para gravar números, operar com números e entregar o resultado em forma numérica. Ao 

buscar o modelo de funcionamento para construir a máquina computacional “ideal” na 

sofisticação dos processos eletromecânicos de transmissão e armazenamento de dados do 

sistema nervoso animal, Wiener desvelou o caminho para o desenvolvimento da tecnologia 

digital.  

Os ecologistas Odum e Barret (2008, p.67) concordam com a perspectiva de Wierner 

ao afirmar que os ecossistemas podem ser considerados cibernéticos em sua natureza:  “[...] 

os ecossistemas são ricos em redes de informação, incluindo fluxos de comunicação físicas e 

químicas que ligam todas as apartes e dirigem ou regulam o sistema como um todo” (ODUM; 

BARRETT, p.67). Contudo, enfatizam as diferenças operacionais existentes entre as 

estruturas naturais e as artificiais.  

 

																																																								
74 “It is a noteworthy fact that the human and animal nervous systems, which are known to be capable of the 
work of a computation system, contain elements which are ideally suited to act as relay. These elements are the 
so-called neurons or nerve cells”. 
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A cibernética acima dos níveis de organização de organismos é muito diferente 
daquela no nível de organismos ou de aparelhos de controle mecânico. As funções 
de controle na natureza são internas e difusas (sem pontos de ajuste) em vez de 
externas e especificadas (por pontos de ajuste), como nos aparelhos cibernéticos 
construídos por humanos. (ODUM; BARRETT, p.67) 
 

A concepção da figura do ciborgue se relaciona intimamente com este princípio 

teórico fundado por Wiener, apesar das diferentes fisionomias associadas à este conceito que 

hibridiza o homem e a máquina. Neste sentido, a ideia do ser ciborgue foi iniciada em meados 

do século XX, inspirada nas tecnologias hegemônicas deste período. Portanto, a analogia 

deste organismo híbrido se constitui a partir da fusão entre o mecanismo biológico e as 

máquinas inventadas pelos humanos neste momento. Contudo, muitos estudos sobre o 

ciborgue desconsideram a tese de Wierner sobre a fisiologia biológica do corpo em si como 

um processo computacional.  

Neste sentido, Hari Kunzru (1997/2009) afirma que o primeiro ciborgue nasceu, 

precisamente, quando se implantou uma máquina, feita por humanos, dentro de um organismo 

vivo. 
O primeiro ciborgue do mundo foi um rato de laboratório, de um programa 
experimental no Hospital Estadual de Rockland, Nova york, no final dos anos 
cinquenta. Implantou-se no corpo do rato uma pequena bomba osmótica que 
injetava doses precisamente controladas de substâncias químicas que alteravam 
vários de seus parâmetros fisiológicos. Ele era em parte animal, em parte máquina. 
(KUNZRU, 1997/2009, p.122) 
 

Tomaz Tadeu (2009) sugere a taxonomia proposta por Gray, Mentor e Figueroa-

Sarriera (1995). Para estes autores, as tecnologias ciborguianas podem ser:  

 

1. restauradoras: permitem restaurar funções e substituir órgãos e membros 
perdidos; 2. normalizadoras: retornam as criaturas a uma indiferente normalidade; 3. 
reconfiguradoras: criam criaturas pós-humanas que são iguais aos seres humanos e, 
ao mesmo tempo, diferentes deles; 4. melhoradoras: criam criaturas melhoradas, 
relativamente ao ser humano. (TADEU, 2009, p.11/12) 

 

Ambas as perspectivas, compreendem o ciborgue como um ser fisiologicamente 

alterado por um dispositivo artificial que fara do suporte biológico um corpo mais eficiente. 

Por outro lado, Tadeu, Gray, Mentor e Figueroa-Sarriera indicam máquinas artificiais que se 

assemelham aos seres humanos, mas que ampliam os limites da condição biológica. Por este 

motivo, Tadeu sugere o título de pós-humanos para a combinação desses processos que “vêm 

afetando os dois tipos de ‘seres’, contribuindo para confundir suas respectivas ontologias. De 

um lado, a mecanização e a eletrificação do humano; de outro, a humanização e a 

subjetivação da máquina” (TADEU, 2009, p.12). 

Foi preciso Donna J. Haraway, estudiosa conectada às causas feministas, adotar o 
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conceito de ciborgue para que se ampliasse a noção da composição e funcionamento deste 

organismo cibernético através do sentido proposto por Wierner. Os ciborgues, explica 

Haraway (apud KUNZRU,1997/2009, p.123) “são máquinas de informação. Eles trazem 

dentro de si sistemas causais circulares, mecanismos autônomos de controle, processamento 

de informação – são autômatos com uma autonomia embutida”. Neste sentido, Haraway 

(1991/2009, p.42) afirma: 

 
As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença 
entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e 
aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras 
distinções que se costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas 
máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes.  
 

Sua tese sobre o homem-máquina, em Manifesto Ciborgue (1991/2009), concentra-se 

nas questões da construção sexual dos corpos, oprimidos pelo heterossexismo, que ditou 

rígidos padrões de conduta e performance para as duas únicas possibilidades de gênero 

impostas por este projeto de poder. A partir da observação das tecnologias culturais que 

modelam os corpos, Haraway (1991/2009, p.39) conclui que “com o ciborgue, a natureza e a 

cultura são reestruturadas: uma não pode mais ser o objeto de apropriação ou de incorporação 

pela outra”. Neste sentido, considera não apenas a junção do corpo orgânico com a máquina 

artificial, como inclui em sua perspectiva as tecnologias psicomotoras apreendidas pela 

convivência social. Portanto, Haraway (1991/2009, p.37) considera que “somos todos 

quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e organismo; somos, em suma, 

ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; ele determina nossa política”. 

Através do conceito de biopolítica de Michel Foucault, a sexualidade, assim como 

diversos fenômenos humanos, compreendidos como naturais, encontraram uma rota de fuga 

para abordar os comportamentos que desviam dos padrões arquitetados por esta política de 

controle dos corpos. Quando percebemos elementos arbitrários e impertinentes da construção 

dos saberes sobre uma suposta natureza humana, a fronteira entre o natural e o artificial deve 

ser revista.  

Em busca de decifrar o misterioso funcionamento da vida, o ser humano percorreu 

diversos caminhos para encontrar respostas. O caminho religioso ocidental explica através de 

uma história surrealista que persiste, com grande poder opressor em nossa sociedade, 

adestrando o rebanho através da ignorância e da dor; com ameaças de uma vida após a morte 

repleta de punições severas ou de retribuições divinas de um Senhor criador do espaço e do 

tempo que impôs uma cronologia que se inicia após Jesus Cristo e que continuamos a seguir. 
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As interpretações das narrativas sobrenaturais e machistas dos livros, ditos sagrados, 

obtiveram diversas ênfases. Felizmente, podemos descartar todas as teses sobre a vida que 

foram construídas com base no Criacionismo, pois contradizem as evidências históricas que 

datam mais de seis mil anos (a idade do planeta Terra, presumida por estas literaturas). 

Segundo Zielinski (2006, p.19), “Isaac Newton, o grande mecânico do mundo, e seus 

contemporâneos, ainda achavam que o “nosso” planeta – como assim o chamamos – não tinha 

muito mais que seis mil anos”.  

 
Os representantes de Deus aqui na Terra, homens como o prelado anglicano James 
Usher, “provaram” isso em meados do século XVII, e ponto final. Depois que se 
acumularam cada vez mais evidências sobre mudanças geológicas qualitativas, 
usaram como único recurso o artifício de comprimir os períodos de tempo nos quais 
se incorporaram os depósitos. (ZIELINSKI, 2006, p.19) 

 

Zielinski (2006, p.20) observou as mudanças teóricas que ocorreram ao se estimar a 

idade da Terra. Ao avaliar as teses apresentadas, desde o século XVII, sobre a cronologia do 

planeta, constatou que “apenas no século XX houve absoluta certeza de que esta história 

abrange bilhões de anos”.  

Assim como a religião foi incapaz de explicar o fenômeno da vida, a ciência possui 

uma abordagem limitada sobre o corpo: o olhar cientifico sobre o funcionamento da estrutura 

de um organismo vivo utiliza a autopsia como meio fundamental para análise dos 

componentes. Friedrich Cramer (apud ZIELINSKI, 2006, p.211) sublinha que, através deste 

método, a leitura sobre o funcionamento da vida se restringe à investigação em corpos 

inanimados, pois “se dissecamos uma criatura viva, a matamos; então, é possível prosseguir 

com os estudos anatômicos sobre o cadáver, mas o estudo da vida não é mais possível”.  

O médico alemão Fritz Kahn (1960), considera que “ainda não se sabe o que seja a 

vida”. Diante desta incapacidade da ciência de desvendar o principal mistério do cosmos, 

Kahn (1960, p.19) relata que “não podemos perceber transição alguma entre a natureza morta 

e a vida e até hoje nenhuma teoria conseguiu explicar a origem da vida sobre a terra. Por isso 

devemos contentar-nos com o fato tangível que é a vida, sem procurar explica-la ou mesmo 

descreve-la claramente”.  

Sem duvidas, na história das máquinas capazes de projetar imagens em movimento 

através da luz, o corpo evidencia a maior complexidade e sofisticação em relação a 

composição física. Sobretudo, porque existem peças deste dispositivo que pouco sabemos 

sobre o funcionamento, mas que exercem funções primordiais. Como a glândula ocular pineal 

que, segundo Bataille (1967/2007, p.54), “está situada sob a calota craniana, no cimo do 
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edifício fisiológico humano, e o seu caráter ocular não é por isso insignificante e secundário 

como nos animais”. Além da associação do olho pineal às narrativas mitológicas do Sol, 

segundo Bataille (1967/2007, p.54), esta glândula possui um papel determinante nas funções 

sexuais, “que nos casos de hipertrofia apresentam desenvolvimentos precoces e excessivos”.  

Para explicar a transformação radical da mecânica da parte traseira nos primeiros 

humanos bípedes, que adotaram a posição completamente ereta, como um soldado em 

sentido, Bataille utiliza fundamentos fisiológicos entre dois pontos diametralmente opostos: o 

olho pineal, que representa o Sol, e o ânus a escuridão noturna.  

Neste sentido, Bataille (1967/2007, p.61) atenta para a condição fisiológica das duas 

extremidades de excreção nestes corpos: a cabeça (orifício bucal) e o orifício anal. Enquanto 

“o desabrochar obsceno do ânus calvo aureolado, berrante como um furúnculo” dos símios, 

encontram nesta região um canal desobstruído para exprimir os impulsos do corpo, “o ânus 

humano está profundamente retirado no interior das carnes, na fenda das nádegas, e só é 

saliente na posição agachada e de excreção”. Por este motivo, “nas condições normais todo o 

potencial de desenvolvimento, todas as possibilidades de libertação de energia só encontraram 

via aberta para as regiões superiores, vizinhas do orifício bucal, para a garganta, o cérebro, os 

olhos” (BATAILLE, 1967/2007 p.61). Neste sentido, Bataille (1967/2007, p.60),  destaca que 

“o alto da cabeça fez-se – psicologicamente – o centro terminal do novo equilíbrio”. 

 
O desabrochar do rosto humano dotado com a voz, os vários jogos de expressão e do 
olhar, como que é o seu abrasamento por ter a possibilidade de libertar imensas 
quantidades de energia sob a forma de gargalhadas, lágrimas ou soluços, e sucedeu 
ao rosto feio e vazio do símio utilizando todo o brilho que até ali tinha feito brotar e 
esbrasear o orifício anal”. (BATAILLE, 1967/2007, p.61) 

 

Entre os diversos significados atribuídos à glândula pineal, Bataille destaca a função 

ocular deste olho craniano. Segundo Bataille (1967/2007, p.54), a visão pineal corresponde 

“ao segundo sistema de impulsos, não menos completo que o sistema horizontal” (relativo a 

visão binocular facial). Desta forma, longe de ser uma imaginação absurda e gratuita, 

enquanto função psicológica pode ser estudada a um titulo idêntico ao da visão habitual”. 

Neste sentido, considera que “a visão virtual, que tem por órgão a glândula pineal, pode ser 

definida como a visão da generalidade da abobada celeste” (BATAILLE, 1967/2007 p.55).  

 
Nessa época eu não hesitava em pensar a sério na possibilidade deste olho 
extraordinário acabar por vir à luz do dia através da parede óssea da cabeça; porque 
me parecia preciso que os seres humanos, depois de um longo período de servidão 
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tivessem um olho próprio para o Sol (já que os dois olhos nas órbitas se desviam 
dele como uma espécie de obstinação estupida). (BATAILLE, 1967/2007 p.56) 

 

Bataille (1931/2007, p.50) considera que “os olhos humanos não suportam o Sol nem 

o coito, nem o cadáver, nem a escuridão, embora com reações diferentes”. Porém, sublinha 

que nada cega tanto como o brilho ofuscante solar. O sol que não olhamos “possui na sua 

acepção poética o sentido da serenidade matemática e da elevação do espírito [...] e é de uma 

beleza perfeita” (BATAILLE, 1930/2007 p.83). O sol olhado, ao contrário, considera-se de 

uma horrível fealdade. Neste sentido, segundo Bataille (1930/2007, p.83), o insano ato de 

fixar o olhar no sol com bastante obstinação “altera o seu sentido porque, com a luz, a 

produção deixa de surgir e surge o resíduo, ou seja, a combustão que é psicologicamente 

muito bem expressa com o horror libertado por uma lâmpada-de-arco incandescente”. 

Portanto, conclui que “em termos práticos o Sol fixado identifica-se com a ejaculação mental, 

com a espuma nos lábios e a crise de epilepsia”.  

Existirá algum pesquisador louco o suficiente para realizar a proeza de olhar para o sol 

obstinadamente e relatar os efeitos em sua visão após este ato de insanidade? Ou a 

incapacidade ocular humana de construir uma imagem direta do sol foi desconsiderada pelos 

estudos da visão?  

Como representante ilustre da curiosidade dos fenômenos fisiológicos e perceptivos 

do ser humano, Johann Wilhelm Ritter, jovem farmacêutico, autodidata, nascido na em 1776, 

na localidade de Samitz, na Silésia, que “considerou seu corpo como laboratório e meio, no 

qual pretendeu provar experimentalmente que a polaridade elétrica permeia a natureza” 

(ZIELINSKI, 2006, p.54).  

Em seus intensos estudos e experiências, Ritter dirigiu sua atenção brevemente para a 

faculdade da visão a fim de desvendar como ela reagiria a fortes estímulos externos. Zielinski 

(2006, p.67) relata que “com característico rigor, expos seus olhos a luz solar direta, de modo 

continuo, por até vinte minutos por sua vez, adaptando uma engenhoca nas pálpebras para 

impedir o fechamento delas”.  

Depois dessa extrema excitação dos olhos, Ritter (1810 apud ZIELINSKI, 2006, 

p.213) observa que as cores pareciam mudar para o seu oposto. Neste sentido, relatou que 

“nos dias seguintes o fogo da lareira parecia queimar com o mais surpreendente azul do 

enxofre em combustão”; e que quando olhava para um papel azul parecia vermelho. Segundo 

Zielinski (2006, p.213), “em experiências posteriores, muito menos extremas, tanto Gustav T. 

Fechner como Joseph A. F. Plateau sofreram graves danos nos olhos”.  
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Ritter observou que a percepção invertida da cor, experenciada após fixar o olhar no 

sol, atingiu um efeito sensorial semelhante ao constatado depois de passar corrente elétrica 

através dos seus globos oculares. A partir dos experimentos sobre a visão em que utilizou 

descargas elétricas nos olhos, Ritter concluiu que “quando a corrente era fraca, viu cores 

avermelhadas. Se aumentava a corrente, o vermelho ficava mais intenso, e na maior voltagem 

o vermelho se tornava magenta, que Ritter supôs que devia estar no outro extremo do espectro 

das cores” (ZIELINSKI, 2006, p.213).  

Essas experiências representam a tentativa de Ritter para provar que o organismo vivo 

existe num estado elétrico bipolar. Ritter compreendia a eletricidade como uma ligação entre 

os domínios da matérias viva e não-viva. Como físico, foi capaz de “supor conexões entre as 

duas e explorar isso nas experiências. O meio que usou foi seu próprio corpo” (ZIELINSKI, 

2006, p.210). 

 

IV.2.2 - O corpo elétrico 
 

“Toda energia...origina-se da polaridade”  

Johann Wilhelm Ritter, 1810, Fragmentos póstumos  

da obra inédita de um jovem físico (apud ZIELINSKI, 2006, p.194)  

 

 

Em seu primeiro livro, Ritter afirmou que “a eletricidade não apenas flui através de 

todos os corpos orgânicos, mas, como lei do movimento, também determina a matéria 

orgânica não-vivente” (apud ZIELINSKI, 2006, p.194). Apesar das brilhantes descobertas de 

Ritter sobre o corpo humano, suas experiências com eletricidade comprometeram gravemente 

seu estado de saúde. Em apenas treze anos de trabalho, Ritter morreu. O jovem cientista não 

chegou aos 34 anos. Zielinski (2006, p.216) relata que “seu estado de saúde se tornou 

catastrófico depois de uma série de experiências continuas, que duraram quarenta dias”.  

 
Os dentes caíram; a boca ficou cheia de feridas, e teve sintomas crônicos de 
disenteria. Começou a sofrer permanentemente de diarreia severa. Nos últimos anos 
de sua vida, acreditando que poderia controlar, ou ao menos minorar a dor física e 
mental provocada por si mesmo, começou a tomar ópio com regularidade. 
(ZIELINSKI, 2006, p.196) 

 

O método de investigação do farmacêutico é claro: “nessa pesquisa, o único caminho é 

sentido rigoroso, abstração e experiência com o próprio corpo” (apud ZIELINSKI, p.216). 



 119	

Para Ritter, apenas o que pode ser provado no laboratório merece ser generalizado. Desta 

forma, realizou experimentações em seu corpo relativas a processos físicos e químicos 

altamente arriscados. Em inumeráveis variações das experiências, Ritter “conectou seu corpo 

a circuitos de máquinas de atrito, garrafas de Leyden e pilhas voltaicas, para testar e observar 

os efeitos das cargas fortes e fracas” (apud ZIELINSKI, p.194). Além de investigar à potência 

limite da corrente que uma pessoa podia resistir, Ritter buscou compreender os efeitos destas 

interferências elétricas na percepção. Neste sentido, concluiu que “a corrente fraca, gerada 

pelo atrito, produzia apenas mudanças leves na percepção subjetiva, enquanto a conexão do 

corpo à corrente produzida pelos processos eletromecânicos apresentava efeitos intensos 

sobre os sentidos humanos, dependendo da sua força” (ZIELINSKI, 2006, p.194). Ritter 

(1810 apud ZIELINSKI, 2006, p.194) relatou que “a carga mais forte da garrafa de Leyden 

que nosso olho pode suportar ainda não é capaz de criar um traço de lampejo na visão que 

pilhas de metal fracamente carregadas, das bem conhecidas experiências galvânicas, 

produzem em tais quantidades”. Registradas em anotações meticulosas, Ritter narrou as 

diversas sensações experimentadas sob a influência da corrente elétrica.  

As instituições acadêmicas reagiram aos insanos métodos de pesquisa adotados por 

Ritter, condenando-o ao ostracismo. Para Zielinski (2006, p.211), “uma reação nascida do 

medo”. Ritter, por sua vez, sofreu muito em virtude dessa exclusão, e reagiu se isolando cada 

vez mais.  

Os estudos de Ritter aproximam duas categorias consideradas opostas através do 

princípio fundamental que as coloca em ação: a eletricidade. A separação entre a matéria 

orgânica viva e as máquinas artificiais inanimadas se dissolve quando investigamos a fundo o 

funcionamento programado destas distintas espécies de objetos fabricados pela humanidade. 

Ritter evidencia uma terceira abordagem teórica de investigação dos organismos vivos 

extremamente relevante para o estudo do corpo humano, ao combinar a ciência com a magia 

natural. Desta forma, aplica duas abordagens investigativas, geralmente, consideradas como 

polos opostos do conhecimento.  

Enquanto a ciência propõe um método de investigação que busca provar 

empiricamente leis físico-químicas generalizantes; a magia encontra no princípio da 

individualidade da percepção um meio de organizar o mundo sem padrões e modelos 

universais, a partir das observações subjetivas, onde o experimento e o risco possuem 

ocorrência proeminente. Desta forma, Ritter combinou o método cientifico às abordagens 
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mágicas em sua investigação sobre o funcionamento e a composição dos corpos, ao buscar 

padrões físicos pessoais utilizando seu próprio corpo como laboratório. 

Os tratados mágicos formularam eficientes receitas capazes de curar pessoas e 

explicar fenômenos fisiológicos do corpo sofisticadamente. Como Empédocles, que há 2.500, 

com suas habilidades de cura, conquistou “a reputação de promotor de milagres, e atribuíram-

lhe uma relação mágica com a natureza” (ZIELINSKI, 2006, p.60). Apesar de não propor 

uma hierarquia dos sentidos, como fez Aristóteles posteriormente, deve-se sublinhar que 

Empédocles aplicou a música como meio curativo no tratamento de doenças. 

No caso da percepção acústica, a descrição de Empédocles deste processo foi 

realizada em termos inteiramente fisiológicos ao comparar o órgão auditivo com o corpo 

ressoante de um sino: “O impacto do vento na cartilagem, que... fica pendurada dentro do 

ouvido, para balançar e ser tocada à maneira de um sino” (apud ZIELINSKI, 2006, p.68). 

Para Empédocles, “a audição é uma sensação que ocorre dentro do ouvido, no limiar do 

mundo exterior” (ZIELINSKI, 2006, p.68). Desta forma, a percepção dos sons provém dos 

sons escutados interiormente, “quando (o ar) é posto em movimento por um som, há um eco 

no interior”.  

O belga Alain Martin e o alemão Olivier Primavesi, no início da década de 1990, 

obtiveram a concessão da Biblioteca Nacional, em Estraburgo, para selecionar um papiro para 

análise e publicação a partir de uma coleção com cerca de 2.200 papiros não classificados. 

Após a decriptação do conteúdo manuscritos em versos hexâmetros, há 2.500 anos, 

Primavesi, constata que “o conteúdo dos fragmentos era tão espetacular quanto sua 

descoberta. Do seu ponto de vista, os fragmentos exigiam uma reavaliação radical do 

conhecimento prévio sobre Empédocles” (ZIELINSKI, 2006, p.58). 

Contudo, já que vivemos na época da reprodutibilidade ilimitada das coisas e dos 

organismos, em um mundo de mídia com tecnologias hipermodernas, por que investigar as 

ideias de um filosofo que formulou suas teses em versos hexâmetros há 2.500 anos?   

Zielinski (2006, p.60/61) defende que o movimento anarqueológico da mídia necessita 

realizar “uma reorientação associada a um recuo no tempo, para os pontos da história do 

pensamento humano em que ainda não existiam as divisões que permeiam a moderna visão 

cientifica da natureza”.  

Neste sentido, Zielinski (2006, p.64) analisa que três princípios permeiam seu conceito 

de natureza. O primeiro “atribui a pluralidade em relação ao ‘o que é’ a quatro ‘raízes’ ou 

elementos: fogo, terra, água e ar. Esses quatro elementos agem em todas as coisas e 



 121	

organismos existentes; posteriormente, esse conceito tornou-se princípio básico da química”. 

Para Empédocles, “as únicas coisas reais existem devido a eles, e, conforme penetram um ao 

outro, assumem diversas formas, pois a mistura os intercambia”.  

O segundo princípio se refere “a maneira pela qual ocorre a composição. Para 

Empédocles, não há início ou fim em relação a tudo ‘o que é’, e, portanto, nem criação, nem 

destruição. Uma coisa não pode surgir do nada, nem alguma coisa pode se tornar coisa 

nenhuma” (ZIELINSKI, 2006, p.64). O mesmo que afirma uma das atuais leis fundamentais 

da termodinâmica. Odum e Barret (2008. p.78) explicam que “a primeira lei da 

termodinâmica, ou a lei da conservação de energia, estabelece que a energia pode ser 

transformada de uma forma para outra, mas não pode ser criada nem destruída”.  

Por fim, o terceiro princípio de Empédocles afirma que “as forças que movem a 

mistura de elementos são a atração e a repulsão; ou, como Empédocles formula em sua 

poesia: Amor e Discórdia. Essas forças geram todo o movimento” (ZIELINSKI, 2006, p.64). 

A partir destes três princípios teóricos sobre a natureza, Empédocles desenvolveu A 

teoria dos poros, que Zielinski (2006, p.73) considera como uma teoria da percepção. Pois, 

Empédocles observa que a percepção ocorre quando há troca de efluentes. 

A pele porosa é um elemento universal, portanto, ubíquo e em constante movimento: 

há 2500 anos, Empédocles estimou que a estrutura atômica de todo elemento material contém 

espaços vazios. Por este motivo, os “princípios da combinação e da troca em mudança 

constante aplicam-se a todos os fenômenos naturais, incluindo os inorgânicos” (ZIELINSKI, 

2006, p.69). Neste sentido, as pedras ou qualquer outro material utilizado para construir uma 

mídia são, igualmente, compostos por uma superfície porosa. “O magnetismo parece ser uma 

confirmação impressiva dessa concepção: a atração exercida pelo âmbar sobre o ferro 

funciona porque arrasta as efluências através dos poros do metal para si, e o ferro acompanha” 

(ZIELINSKI, 2006, p.69). 

Contemporâneo de Empédocles, Demócrito, filosofo e estudioso da natureza nasceu 

na cidade de Abdera, na Jônia. De acordo com a teoria de Demócrito, “a percepção também 

surge através da troca bem-sucedida, por meio dos ‘ídolos’ , entre os órgão e o que eles 

encontram. Por meio da camada interveniente de ar comprimido, que possui o status de uma 

interface entre o que percebe e o percebido” (ZIELINSKI, 2006, p.70).   

Ídolos (eidolâ), explica Zielinski (2006, p.71), “deriva da palavra grega eidolon que 

varia de conotação entre ‘conhecimento, reconhecimento, visão e aparência’ até ‘sombra’ e 

‘ilusão’. Ou seja, Demócrito defende que “a percepção que ocorre não é necessariamente 
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verdadeira”. Portanto, de acordo com Mansfeld (1996 apud ZIELINSKI, 2006, p.71), o 

mágico naturalista jônico compreende que “a coisa doce existe por convenção, a coisa amarga 

por convenção; a cor, por convenção; os átomos e o vácuo [sozinhos] existem na realidade”.  

  Neste sentido, tanto em relação aos trabalhos de Empédocles, como de Demócrito, 

nota-se que as observações destes pensadores ancestrais não tinham como objeto de estudo a 

luz e sua radiação, mas sim o fenômeno da visão. Apesar da grande relevância e profundidade 

destes conhecimentos registrados em papiros, Zielinski (2006, p.73) constata que “a visão de 

Demócrito não voltou a ser adotada até os mágicos filósofos naturais dos séculos XV e XVI 

terem coragem de fazer isso”.  

Uma importante referência deste período é Giovan Battista dela Porta (1535 - 1615), 

que viveu numa época em que o avanço do conhecimento científico colidiu, fortemente, com 

a sabedoria da magia natural. Autodidata, Porta adquiriu conhecimento diversificado na 

biblioteca do tio materno. Com apenas quinze anos de idade, realizou suas primeiras 

experiências utilizando as tradições dos experimentos mágicos e alquímicos com a natureza – 

descritas no primeiro volume de Magia naturalis (1558).  

Lynn Thorndike faz uma interessante distinção entre os pensadores dos séculos XVI e 

XVII, em Uma história da magia e da ciência experimental (1923 - 1958), obra composta por 

oito volumes:  
Estes que se concentraram principalmente na ciência física (incluindo a astronomia), 
como Galileu, Descartes, Newton, tenderam ao racionalismo cético e esclarecido; 
enquanto aqueles, que focalizaram principalmente a biologia, a química orgânica ou 
a medicina (em geral, o que hoje existe sob o nome de ciência da vida), ficaram 
muito mais presos e em maior proporção às visões ocultas e mágicas diante do início 
da moderna abordagem da ciência. (ZIELINSKI, 2006, p.86/87) 
 

Portanto, uma expressiva parte dos atuais ramos de estudo da ciência emergiram das 

observações e experiências da magia natural. Neste sentido, após realizar um abundante 

levantamento da história do conhecimento sobre o sistema visual ótico, desde 500 A.C até o 

século XX, Ian P. Howard (2012, p.32), citando Thorndike (1958), compreende que, “no 

século XVII, química, astronomia e matemática estavam emergindo do místico, tradição 

hermética do pensamento com que eles tem sido inseparavelmente conectados”.75 

Enquanto a ciência desqualificou os métodos de análise da natureza que não aderiram 

aos parâmetros estabelecidos do conhecimento cientifico, considerando-os inseguros. Pois, 

supostamente, a regularidade cartesiana levaria a humanidade a entender precisamente o 

																																																								
75 “In the 17th century, chemistry, astronomy, and mathematics were emerging from the mystical, hermetic 
tradition of thought with which they had been inextricably conected”. 
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cosmos e a vida. Desta forma, ocultou diversas outras possibilidades de perceber e agir diante 

dos fenômenos existenciais. 

  Para entender o mundo como mecanismo ou organismo, estudiosos como Porta, 

Demócrito, Empédocles, Ritter, Purkyne, Kischer não optaram por apenas por uma destas 

possibilidades metodológicas. Zielinski (2006) observa que, mesmo hoje em dia, o olhar 

investigativo dos experimentos mágicos e alquímicos em oposição à regularidade técnica do 

rigor cientifico, continuam a influencias o debate cientifico como pólos opostos. Apesar das 

experiências que combinaram as duas abordagens, uma constelação de brilhantes teses 

alternativas sobre a natureza e sua eficiente mecânica de funcionamento foi ocultada por uma 

opressora arquitetura do pensamento estruturada a partir de estáveis padrões técnicos 

especializados. A superprodução do saber estritamente cientifico originou consequências 

trágicas do ponto de vista do conhecimento humano, do desenvolvimento técnico das mídias e 

mesmo dos métodos de cura, que estão entregues ao monopólio da indústria farmacêutica que 

não possui qualquer interesse em encontrar a solução para doenças, pois seu negócio principal 

é a administração de sintomas através de substâncias químicas. Portanto, caso 

desenvolvessem a cura do câncer, HIV, Alzheimer ou qualquer outra enfermidade 

devastadora do nosso tempo, estariam acabando com o seu próprio negócio. 

Zielinski considera a possibilidade de se trabalhar no mundo de mídia através de uma 

abordagem mágica. Seu levantamento de inventores e artesões da ilusão estética em tempos 

remotos, revela a pluralidade de caminhos autônomos dos meios de produção de máquinas 

midiáticas fabulosas, criadas sem as regras da industrialização dos objetos culturais. Os 

blocos de sensações projetados, a partir das abordagens mágicas, não se enquadram nas 

linguagens artísticas tradicionais, pois fogem do conceito estrito destas categorias que 

associam o conteúdo ao material do suporte de comunicação. Os trabalhos de Kischer com 

espelhos em câmaras escuras, ou a galeria de bustos metálicos que falavam todas as vezes que 

uma pessoa passava, sem que conseguissem identificar a origem das vozes, por exemplo, 

demonstram a variedade de materiais e recursos sensoriais adotados pelo artista para criar um 

jogo de ilusões visuais e acústicas. Estas expressões midiáticas são dotadas, portanto, de 

fortes estilos individuais, livres de gramáticas estéticas rígidas, como as impostas a partir do 

período clássico e ainda em vigor. 
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IV.2.3 - O olho-câmera 
 

Figura 7 – “O que acontece quando vemos um carro e falamos ‘carro’ ” (Fritz Kahn, 1939). 

 
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.184. 

 

As explicações sobre o funcionamento e a estrutura anatômica do olho humano, 

constantemente, associam o sistema visual biológico à mídias técnicas. Desta forma, os 

estudiosos da natureza utilizam as tecnologias de comunicação disponíveis em seu tempo para 

explicar a fisiologia desta câmara escura biológica. 

  Como Empédocles (2.500 A.C) que, em sua descrição sobre a estrutura do olho, 

utilizou dois elementos fundamentais da natureza, que ele observou ser meios que 

condicionam a percepção e a transmissão de informações: a água modifica o trajeto e a 

velocidade dos raios luminosos, em comparação à densidade do ar ou ao vácuo; e a luz que o 

fogo emite, projeta o reflexo dos objetos acesos. Para explicar o sistema visual binocular 

humano, além de associar dois dos quatro elementos fundamentais de sua teoria sobre a 

natureza, Empédocles cita um material artificialmente produzido para construir a tocha-mídia: 

o tecido. Desta forma, construiu sua metáfora poética e acurada sobre a composição do olho: 

 

Como quando um homem que pretende empreender uma viagem prepara uma luz 
para si, uma chama de fogo queimando através de uma noite invernal. Ele ajusta 
telas de linho contra todos os ventos, quebrando a rajada que sopra, mesmo que a 
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luz esteja mais difusa e salte e brilhe através da soleira com fachos infalíveis. Do 
mesmo modo, o fogo elementar, embrulhado em membranas e panos leves, fica 
então escondido na pupila redonda. Isso retém a água profunda circundante, mas 
deixa passar a luz mais difusa. (EMPÉDOCLES, 2500 A.C apud ZIELINSKI, 
2006, p.68) 
 

Ao analisar esta concepção sobre o olho, Zielinski (2006, p.68) constata que 

Empédocles “combinou poeticamente os componentes anatômicos do olho – retina, pupila 

humor vítreo – com o fator mais importante para perceber o outro: a noção de percepção 

como processo de fluxo contínuo pressupõe a existência de uma energia cadente e copiosa, 

que é inesgotável”. 

Contudo, Empédocles não considera esta dinâmica de energia um ato exclusivo dos 

corpos humanos, pois observa a pele porosa como padrão universal. Ou seja, “do mesmo 

modo que Empédocles considera a visão nos organismos com olhos pressupondo um fogo 

interior como força motora, também considera esse processo em rocha e metais” 

(ZIELINSKI, 2006, p.68/69). Desta forma, Zielisnky (2006, p.64) observa que “Empédocles 

não parece fazer qualquer distinção entre os diversos tipos de vida natural; todos são 

animados e apresentam diversas semelhanças”.  

 
Por exemplo, considera as plantas muito sensíveis e dotadas de diversas analogias 
com os seres humanos e os animais: as folhas são análogas a penas, cabelos ou 
escamas. Chama as plantas de “embriões” da natureza, pois unem ambos os sexos 
dentro de si, sendo capazes de se reproduzir sem a troca de secreções. 
(ZIENLISNKY, 2006, p.64) 

 

Mais de quatro milênios após as pesquisas feitas por Empédocles, Johannes Kepler, 

em 1604, tornou-se uma figura notável nas ciências visuais por indicar fisicamente como uma 

imagem é projetada na retina. Através do movimento dos raios luminosos, ele indicou que a 

imagem formada na retina é invertida da esquerda para a direita e de cabeça para baixo, 

seguindo, portanto, justamente, o princípio das câmaras escuras: uma pequena fenda no globo 

escuro ocular, com a abertura ajustável para a captação de luz, permite a projeção fotográfica 

na membrana esférica da retina, localizada no fundo do olho. Nas palavras de Kepler (1604 

apud HOWARD, 2012, p.34, tradução nossa), “a visão é provocada por uma imagem da coisa 

sendo vista formada numa superfície côncava da retina. O que é para o lado direito no exterior 

é representado no lado esquerdo da retina, os da esquerda na direita, a parte de cima para 
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baixo, e o que está embaixo em cima”.76 Neste sentido, utilizou como metáfora mecânica, 

para explicar a física da visão ótica humana, a câmera pinhole (câmara escura com uma 

pequena abertura – de alfinete).  

Assim como qualquer sistema ótico eficiente deve mudar sua distância focal quando a 

distância do objeto muda (HOWARD, 2012), Kepler especulou que a acomodação da imagem 

na retina é conquistada pelo movimento de vai e volta das lentes. No caso do olho humano, o 

cristalino, junto à úvea (íris, corpo ciliar e coroide), compõem o sistema mecânico que realiza 

este ajuste.  

 
Desde qualquer ponto que você irradie numa esfera, isto lhe permitirá que irradie 
também para as partes da esfera, resultando na irradiação para toda a porção 
pequena da pequena esfera da córnea, e irá iluminar a íris e seu centro preto, ou a 
abertura da úvea. E desde de que a córnea e o humor aquoso que está abaixo disso, é 
um meio (médium) mais denso que o ar, o raio desce para a superfície inclinada da 
pequena esfera são, portanto, refratada em direção perpendicular. Deste modo, estes 
raios que anteriormente foram se espalhando em seu progresso através do ar, estão 
reunidos agora que entraram na córnea.77 (KEPLER, 1604 apud HOWARD, 2012, 
p.33, tradução nossa) 

 

Como Alhazen, Kepler percebeu que os princípios óticos não poderiam se aplicar 

além da retina, porque o nervo ótico não é em linha reta e contém opacidades. Desta forma, 

Kepler faz uma explicita distinção entre a ótica física da formação da imagem ocular e os 

processos neurológicos da visão mental. Inclusive, admitiu que não sabia nada sobre o 

processo visual após a retina. 

 

Eu digo que a visão ocorre quando uma imagem (ídolum) de todo o hemisfério do 
mundo que está diante do olho, e um pouco mais, é criada na parede branca, 
tingida de vermelho, da superfície côncava da retina. Como esta imagem da figura 
foi reunida junto com os espíritos visuais que residem na retina e no nervo,... Eu 
deixo para os filósofos naturais [Physici].78 (KEPLER, 1604 apud HOWARD, 
2012, p.34, tradução nossa) 

 

																																																								
76 “Thus vision is brought about by a picture of the thing seen being formed on the concave surface of the retina. 
That which is to the right outside is depicted on the left in the retina, that to the left on the right, that above 
below, and that below above”. 
77 “Since any point you please radiates in an orb, it will therefore also radiate to the parts of the orb, with the 
result that it will radiate to the whole of the small portion of the little sphere of the cornea, and will illuminate 
the iris and its black center, or the opening of the uvea. And since the cornea and the aqueous humor that is 
beneath it, are a medium denser than air, the rays sent down to the inclined surface of the little sphere are 
accordingly refracted towards the perpendicular. Thus those rays which previously were spreading out in their 
progress through the air, are gathered thogether now that they have entered the cornea”. 
78 “I say that vision occurs when an image (idolum) of the whole hemisphere of the world that is before the eye, 
and a little more, is set up at the white wall, tinged with red, of the concave surface of the retina. How this image 
of picture is joined together with the visual spirits that reside in the retina and in the nerve,… I leave to the 
natural philosophers [Physici]”.	
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Ian P. Howard (2012, p.34) afirma que a princípio, Kepler estava disposto a aceitar a 

solução de Alhazen para o problema da inversão da imagem que postulava uma segunda 

inversão, mas logo abandonou esta ideia, pois concluiu que um processo mental era 

responsável por ver a imagem em sua orientação correta. Desde então, a teoria de Kepler 

sobre o sistema ótico dos olhos humanos é amplamente aceita pela ciência e se tornou 

essencial para as teses de formação mental da visão. 

Kepler viveu na época da caça as bruxas, quando a igreja católica, em nome do Deus 

Cristão, queimou, publicamente, mulheres condenadas por envolvimento com a magia 

natural, ou, como os inquisidores preferiram chamar: magia negra. Por perversos jogos 

políticos e econômicas, o movimento de demonização dos ocultos experimentos alquímicos 

com os elementos da natureza deu ao clero o poder de decisão de vida ou morte dos corpos. 

Caso não estivesse de acordo com a visão ideológica cristã, a fogueira era a resposta desta 

espécie de teocracia-monarquista medieval europeia. Howard (2012) relata que a mãe de 

Kepler teria sido queimada se ele não tivesse intervisto. 

O Estado e a Igreja, juntas, agregam o monopólio da força física com o controle da 

programação psicomotora dos indivíduos, que devem obedecer ao pastor como um rebanho 

de ovelhas. Desta forma, a Igreja se tornou a autoridade do saber sobre a natureza, renegando 

os outros métodos de observação do mundo. Mesmo a aclamada ciência que questionou as 

teorias religiosas sobre o cosmo até provocar sua total impertinência sobre os fatos mundanos.   

Howard (2012) aponta que Scheiner (1619, 1630) construiu um modelo de um olho 

para provar experimentalmente que uma imagem invertida em miniatura é formada na retina. 

Além deste método, ele também observou a imagem diretamente, cortando o fundo da olho do 

touro. Deste modo, no livro Oculus, publicado em 1619, Scheiner descreveu a anatomia do 

olho e produziu o primeiro desenho acurado de um olho, mostrando a curvatura correta da 

córnea, lentes (cristalino) e do nervo ótico.  
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Figura 8 – Ilustração da estrutura do olho, por Scheiner (1619) 

 
Fonte: HOWARD, 2012, p. 34 

 

Em 1630, no livro Rosa Ursina Siva Sol, Scheiner comparou a ótica do olho com a 

ótica do telescópio. Através da analogia física com esta mídia visual, ele corretamente situou 

o ponto nodal do olho perto do centro do olho (HOWARD, 2012).  

Descartes é outro celebre teórico que apresenta associações mecanicistas em suas 

explicações sobre a anatomia e fisiologia do corpo. Neste sentido, Descartes aborda o corpo 

humano como um autômato controlado pela mente e pela alma, operando através da glândula 

pineal (HOWARD, 2012). Desta forma, entende que o corpo é uma máquina de terra feita por 

Deus que dispõe, em seu interior, de todas as peças requeridas para conseguir que se mova, 

coma, respire e, em resumo, realize todas as funções que são próprias do corpo humano 

(DESCARTES, 1632/1990). Segundo Howard (2012), as formulações de Descartes sobre o 

corpo-máquina foram inspiradas pelo interesse em relógios, estátuas animadas e bonecos. 

Descartes (1664) adotou as ideias de Kepler sobre a formação da imagem na retina, 

mas reteve o pensamento, proposto pelo grego Cláudio Galeno (séc. II d.C), sobre o espirito 

animal. “Ele acreditava que estes espíritos eram formados na glândula pineal e que os finos 

filamentos nos nervos óticos abriam válvulas nas paredes do ventrículo e da glândula pineal 

para permitir que os espíritos fluíssem para os músculos”79 (HOWARD, 2012, p.36, tradução 

nossa). Neste sentido, Descartes propôs que cada fibra no nervo ótico projeta para um local 

específico no revestimento do ventrículo cerebral ipsilateral. A partir daí, as informações 

																																																								
79 “He believed these spirits were formed in the pineal gland and that fine filaments in the optic nerves opened 
valves in the walls of the ventricles and pineal gland and allowed animal spirits to flow to muscles”. 
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luminosas que acessam a partir do olho se combinam na glândula pineal. Para Howard, apesar 

de serem teorias amplamente especulativas, seus escritos forneceram os fundamentos para 

implementar uma dualidade equivocada que distingue o processo material e o mental da 

visão.  

O médico ginecologista Fritz Kahn publicou, em cinco volumes da obra Das Leben 

des Menschen  (O corpo humano - 1929), seus estudos sobre a fisiologia e anatomia do corpo 

humano. As observações de Kahn compreendem o corpo como um sistema mecânico de 

funções automatizadas semelhante às máquinas modernas do início do século XX. A partir da 

análise cientifica dos corpos animais, em especial, do homo sapien, Kahn conclui que este 

dispositivo mecânico e elétrico de aquisição, transmissão e registro de informações é a mais 

resistente e, ao mesmo tempo, a máquina mais forte do mundo, além de ser a mais delicada e 

complicada.  

 

O motor dentro do coração não é maior que um punho, pulsa dia e noite, sem ficar 
parado um segundo, sem ir para o conserto em seu tempo de vida, 106 galões de 
sangue em uma hora. A sola do pé anda 20.000 passos todos os dias e nunca 
desgasta totalmente, não desenvolvendo nenhuma rachadura, permanecendo vedado 
(airtight), a prova d’água até o fim. Os dedos nunca perdem sua firmeza, o olho, esta 
eterna tela de cinema da vida, não escurece, e no aparato do rádio do ouvido 
nenhuma válvula queima, nem o receptor nunca perde seu magnetismo. Esta 
máquina não enferruja, não congela no gelo polar, nem derrete no sol tropical, ele 
pisa dentro do ringue entre as cordas e dá upper-cuts (soco de baixo para cima, 
direto no queixo), toma golpes no queixo, e, depois de dez rounds, ele permanece lá 
e se inclina para receber uma coroa de louros para ser pendurada em seu pescoço.80 
(KAHN, 1943 apud DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.344, tradução 
nossa)  
 

 
A noção do homem como máquina nos estudos de Fritz Kahn está explicita em sua 

descrição sobre o sistema automático cardiovascular humano. Ou, até mesmo, em sua 

explicação sobre o aparato vocal humano, que Kahn descreve em comparação ao 

funcionamento do trompete:  

 
Pressão abdominal (a) empurrar o diafragma (b) subir contra a cavidade torácica 
preenchida de ar (c). Isto empurra uma coluna ar através da traqueia (d) na parte 
mais estreita na qual estão as cordas vocais (e). As ondas sonoras (f) são depois 

																																																								
80 “The heart engine whithin, no bigger than a fist, pumps day and night, whitout standing still for a second, 
whitout going in for repairs in its lifetime, 106 gallons of blood an hour. The sole of the foot walks 20,000 paces 
every day and never wears through, not developing any cracks and remaining airtight watertight to the last. The 
fingers never lose their grip, the eye, this eternal cinema-screen of life, does not dim, and in the radio apparatus 
of the ear no valves burn out, nor does the receiver ever lose its magnetism. This machine does not rust, it does 
not freeze up in the polar ice nor melt in the tropical sun, it steps into the ring between the ropes and gives upper-
cuts, takes blows to the chin, and after ten rounds it stands there and gives a bow and has a laurel wreath hung 
around its neck”. 
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transformadas na boca e na cavidade nasal (i) em sons reais.81 (KAHN, 1943 apud 
DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.86, tradução nossa) 
 

Ao explicar o funcionamento de outros órgãos, como o aparelho pulmonar, Kahn 

sublinha o potencial técnico da operação do pneumotor - uma máquina que explora 

mecanicamente o poder de elevação de objetos através do movimento respiratório da caixa 

toráxica. Além de constatar que o calor humano que um homem libera em 24 horas é 

suficiente para ferver oito galões de gelo. No entanto, a compreensão dos sistemas 

fisiológicos como mecanismos tecnológicos  apresenta maior evidencia quando Kahn aborda 

os órgão do sentido em analogia com os dispositivos midiáticos tradicionais do início do 

século XX.  

Com o objetivo de representar as peças que conduzem o funcionamento da tecnologia 

biológica do corpo-máquina, Kahn ilustrou o corpo e suas partes a partir da forma estética e 

mecânica das máquinas disponíveis em seu tempo, como o cinema e a fotografia. Junto à um 

grupo de designers, Kahn construiu uma vasta coleção de belas imagens com informações 

médicas expressas na forma de processos técnicos familiares. Desta forma, o autor apresenta 

extraordinárias semelhanças ao analisar a estrutura do olho humano e de um máquina 

fotográfica: constata que “pode-se, com o olho, tirar fotografias como um aparelho” (KAHN, 

1966, p.304):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
81 “Abdominal pressure (a) upward against the air-filled thoracic cavity (c). This pushes a column of air through 
the trachea (d), at the narrowest part of which are the vocal cords (e). The sound-waves (f) are then transformed 
in the mouth and nasal cavity (g) into actual sounds”. 
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Figura 9 – “O olho – um aparelho fotográfico” (Fritz Kahn, 1966). 
 

                        
“[...] anteriormente, um diafragma, que regula a abertura da lente (a), atrás de uma lente (b), a seguir, um espaço 
forrado de preto (c) e, atrás, um tapete fotossensível, a retina (d). Pode-se, com o olho, tirar fotografias como um 
aparelho”. Fonte: KAHN, 1966, p.303/304. 

 

Assim, Kahn (1966, p.303) entende que “o indivíduo que contempla o mundo por 

meio de um aparelho fotográfico não olha através de um, mas sim, de dois aparelhos: aquele 

que segura a  sua frente, e o segundo que possui na cabeça, ou sejam, os olhos”.  

Em seus estudos, Kahn aplica o mesmo fundamento técnico e teórico para analisar a 

forma e o funcionamento dos outros órgãos do sentido, como a audição, que o médico alemão 

considera um dos dois instrumentos que um homem que toca piano faz soar: “um deles, que 

está à sua frente, e o segundo, que possui dentro de seu ouvido e cujas cordas vibram no 

mesmo ritmo como as do piano” (KAHN, 1966, p.303).  
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Figura 10 – “Assim escuta o homem...” (Fritz Kahn, 1929/1966). 

                 
“[...] Os estímulos do som (1) passam pela cóclea (membrana receptora) (2) descem para dentro da medula  (3), 
a partir daí, giram para o lado oposto (4) e depois sobem para o lóbulo temporal (5). Aqui o som é percebido por 
receptores especiais para as diferentes entonações individuais (6)”.82 Fonte: KAHN, 1929 apud DEBSCHITZ, 
Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.186, tradução nossa. 
 

Apesar de considerar que humanos e máquinas mostram certas similaridades em suas 

construções, Kahn compreende que a criatura viva é fundamentalmente diferente da máquina. 

Neste sentido, afirma a necessidade de cautela ao se transferir os conceitos da tecnologia 

humana para as criaturas vivas. Contudo, ao analisar as semelhanças entre nervos e cabos - 

duas estruturas relacionadas, respectivamente, à natureza e à tecnologia -, Kahn conclui que, 

diante das flagrantes similaridades apresentadas, é difícil evitar as analogias entre os corpos 

biológicos e as máquinas produzidas por humanos. Neste sentido, observou as diversas 

congruências entre as estruturas físicas biológicas e artificiais.  

 

  

																																																								
82 “The sound stimulus (1) passes through the cochlea (receptor membrane) (2) downwards into the medulla (3), 
from there over the to opposite side (4) and then upwards into the temporal lobe (5). Here the sounds are 
perceived by spacial receptors for the different individual pitches (6)”.  
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Figura 11 – Sem título (Fritz Kahn, 1949). 

                                     
Fonte: (DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.289. 

 

Kahn considera o sistema nervoso um sistema elétrico de retransmissão. Portanto, 

compreende que o cérebro e os músculos do ser humano são aparatos elétricos. Nesta 

perspecitva, afirma que “um pé molhado é como um eletrodo úmido de um dispositivo 

eletrizante: isto remove grande quantidade de elétrons do corpo pelo caminho dos órgãos 

preenchidos com soluções salinas”83 (KAHN, 1949 apud DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, 

Thilo, 2013, p.289, tradução nossa). Neste sentido, Kahn examina o homem, enquanto 

dispositivo elétrico, que imerge e se relaciona no mundo da radiação:  
 
(1) radiação cósmica, (2) nuvens elétricas a partir das manchas solares, (3) luz, (4) 
calor, (5) radiação hipotética da terra, (6) radioatividade nas pedras, (7) radiação 
ultravioleta das substâncias vivas, (8) correntes de ação do coração, (10) ondas de 

																																																								
83 “A wet foot is like damp electrode of an electrifying device: it removes large quantities of electrons from the 
body by way of the organs filled with salt solutions”. 
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rádio, (11) correntes alternativas da engenharia. 84  (KAHN, 1939 apud 
DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.292, tradução nossa) 
 

Diante desta relação entre o corpo elétrico humano e o universo, que emite incontáveis 

comprimentos de onda e formas de energia, Kahn sublinha que, através dos seis sentidos, o 

homem percebe apenas uma porção minúscula desta energia universal. 

Como Kepler, Kahn abordou o sistema visual humano sob a perspectiva física da ótica 

que constata que o olho humano funciona como uma câmara escura, que segue, portanto, os 

mesmos princípios de projeção de imagens de todas as técnicas que utilizam este mecanismo 

fotográfico. Neste sentido, emprega a placa da câmera como metáfora para explicar a 

formação da imagem invertida na retina que, assim como Kepler, Kahn admite que o 

espectador reverte a imagem mentalmente por meio de complicados processos psicológicos 

dentro do cérebro.  
 

Figura 12 – A representação do ato de ver e falar “chave” (Fritz Kahn, s.d.) 

  
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p348. 

 

																																																								
84 “(1) cosmic radiation, (2) electron clouds from sunspots, (3) light, (4) heat, (5) hypothetical Earth radiation, 
(6) radioactivity in rocks, (7) and (9) ultraviolet radiation from living substances, (8) action currents of the heart, 
(10) radio waves, (11) alternating currents in engineering”.  
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Para Zielinski (2006, p. 70), o sentido midiático que Kahn atribui à visão humana se 

torna evidente ao descrever o funcionamento ótico do olho: “a imagem da chave passa através 

do sistema de lentes do olho até a retina sensível à luz, na parte de trás do olho, onde é 

exposta...” (KAHN, 1929 apud  ZIELINSKI, 2006, p. 70). 

Neste sentido, Fritz Kahn observa um comportamento semelhante da íris da câmera e 

do olho human para ajustar a composição das imagens em ambientes com maior ou menor 

disponibilidade luminosa.  

 

Figura 13 – A íris do olho humano e da câmera fotográfica (Fritz Kahn, 1931) 

               
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013,p.173 

 

Entretanto, deve-se sublinhar que Kahn não apenas atribui à íris a função de controlar 

a entrada de luz na câmara escura esférica do sistema ótico humano, mas também como um 

mapa para identificar enfermidades através da aparência do olho: o “diagnostico da íris” 

entende que alterações na íris são associadas com doenças em vários órgãos. Neste sentido, 
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Kahn mapeou as regiões da íris que refletem os problemas de saúde das diferentes partes do 

corpo, conforme a figura baixo:             

 

Figura 14 – Mapa do diagnóstico da íris (Fritz Kahn, 1931) 

                        
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p.175 

 

Kahn (1939 apud DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013) explica que o olho 

humano possui uma placa central cromo-sensível, que consiste na matriz dos cones da fóvea, 

para obter nitidez e colorir as imagens observadas. A partir desta constatação, o autor ressalta 

que a natureza e a tecnologia resolveram o problema da transmissão da imagem de modo 

similar, ou seja, por meio da decomposição da imagem para ser transmitida através de uma 

rede, seja um mosaico de células no fundo da retina, sejam as partículas de sais de prata da 

película, ou os pixels digitais.  

Também, sublinha que na retina existe um “ponto cego” numa pequena parte do fundo 

ocular onde o nervo ótico entra e não há células visuais. Esta lacuna no nosso campo visual, 

assim como a inversão da imagem, é ajustada no cérebro, no lado oposto ao do olho que 

captou a informação luminosa. Portanto, Kahn atribui a formação da visão ótica humana, 

fundamentalmente, às atividades mentais. Da mesma forma, considera que o homem não 
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escuta com seus ouvidos, mas, no lugar, com seu córtex temporal do hemisfério oposto do 

cérebro.  

 

Figura 15 – Ilustração do sistema visual binocular humano. (Fritz Kahn, 1929) 
  

                         
Fonte: DEBSCHITZ, Uta; DEBSCHITZ, Thilo, 2013, p. 177. 

 
Devido aos avanços nas técnicas midiáticas, a projeção dos universos microscópicos 

conquistou escalas de ampliação e definições de imagem jamais conferidas aos fisiologistas. 

Por este motivo, atualmente, os estudos fisiológicos descrevem com mais detalhes as peças 

que compõem o olho humano. Segundo Silvia M. Nishida (2012), professora do 

Departamento de Fisiologia da Unesp-Botucatu, o sistema visual ocular dos homo sapiens é 
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uma estrutura composta por córnea, cristalino, íris, pupila, retina, nervos óptico (nervos 

cranianos), esclera (externa), coróide (média), cones e bastonetes, humor vítreo, humor 

aquoso, mácula lútea e fóvea central, disco óptico (ponto cego), músculo reto superior, reto 

inferior, reto lateral, reto medial, músculo oblíquo superior, oblíquo inferior, músculos 

ciliares, músculo circular da íris e radial da íris, músculos extrínsecos, músculos lisos 

(esfíncter da pupila e dilatador da pupila), ligamentos suspensos do cristalino, vasos e artérias, 

nervos ciliares.  

A partir da noção anatômica desta estrutura biológica do corpo, a analogia com a 

mecânica das máquinas fotográficas foi amplamente realizada para explicar o fenômeno da 

visão. A primeira relação consiste na estrutura das câmaras escuras. No caso do olho humano, 

trata-se de uma forma esférica, portanto, a imagem percebida é projetada na parede côncava 

da retina em duas dimensões, ainda sem profundidade de campo nesta etapa. A pupila 

funciona como o diafragma, também conhecido como a íris da lente de uma câmera 

fotográfica, com a função de regular a abertura do orifício de entrada de luz na câmara escura. 

Os efeitos visuais desta variação, no olho e na câmera fotográfica, são os mesmo. Portanto, 

quanto maior o diâmetro da fenda, menos informações luminosas dos objetos distantes serão 

captadas, reduzindo a profundidade da definição focal.   

O cristalino possui a estrutura e a função de uma lente biconvexa elástica e 

transparente que modifica sua forma para acomodar e focalizar a projeção da imagem na 

membrana avermelhada da retina que, por sua vez, é análoga ao filme de celulóide. Nesta 

película biológica existem os cones e bastonetes que são células fotossensível que, quando 

estimulados, emitem para o cérebro impulsos elétricos, através dos nervos óticos, contendo os 

dados luminosos da imagem binocular que processará, reposicionará e combinará as projeções 

de ambos os olhos para formar a visão tridimensional.  

 

IV.2.4 - Imagens imaginadas  
 

No ano da morte de Ritter, Goethe publicou a Teoria das cores; trabalho em que “quis 

demonstrar que os fenômenos da cor e da visão da cor eram relativamente independentes dos 

objetos externos ao observador” (ZIELINSKI, 2006, p.213).  

 
Nada menos, Goethe quis provar que Isaac Newton estava errado em sua assertiva 
que o espectro de cor surge através da refração da luz branca. Goethe considerava 
“fria” essa explicação. Para Goethe, a estrutura, a forma e a cor não podiam surgir 
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de algo que é puro, mas da confrontação do puro e do impuro, que ele interpretou 
positivamente como sinônimo de gênio artístico. (ZIELINSKI, 2006, p.213) 
 

 
A inerente subjetividade deste “gênio artístico” levanta a individualidade da percepção 

dos fenômenos sensíveis. Neste sentido, a suposta realidade pura só pode ser percebida 

através da seleção e interpretação dos sinais emitidos. Portanto, cada corpo constrói uma 

aparência singular para o ambiente circundante. Isto significa que a mesma imagem emitida é 

visualizada com cores e formas únicas, próprias ao indivíduo que sente; assim, escutamos 

diferentes sons ao ouvirmos a mesma música; obedientes, contudo, aos padrões estéticos 

culturais implantados na fabricação do corpo. As imagens da visão ótica são, portanto, 

imaginadas.   

 

Figura 16 – A figura da artéria de Purkinje  

                                 
“Num quarto escuro, o olho é iluminado da lateral por um forte facho de luz. A imagem da retina iluminada 

brilha tremulamente na percepção subjetiva, e as sombras lançadas pelos vasos sanguíneos na retina são vistas 

como estrutura ramificada”. Fonte: KAHN, 1931, v. 5 apud  ZIELINSKI, 2006, p.223. 

 

Inspirado pelas observações de Goethe sobre o fenômeno da cor, Jan Evangelista 

Purkyně, nascido na cidade de Libochovice – Republica Tcheca, publicou, em 1819, sua tese 

de doutorado em medicina intitulada Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver 

Hinsicht (Contribuições para o entendimento da visão nos seus aspectos subjetivos). Zielinski 

(2006, p.216) descreve esta literatura como 28 capítulos, em que Purkyně “elabora sua ‘arte 
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experimental’ como calidoscópio resplandecente de experiências visuais interiores”. Neste 

sentido, o doutor em medicina checo “pretendia descobrir as leis que governam as impressões 

visuais internas, que todos nós temos periodicamente, quer percebamos ou não: designou isso 

‘visão subjetiva’ ” (ZIELINSKI, 2006, p.215).  

Purkyně aderiu ao método adotado por Ritter em suas pesquisas ao utilizar o próprio 

corpo como laboratório para seus experimentos. Desta forma, compreende que “nessa 

pesquisa, o único caminho é sentido rigoroso, abstração e experiência com o próprio corpo” 

(ZIELINSKI, 2006, p.216). A partir desta metodologia, a maioria das experiências de 

Purkyně sobre a visão subjetiva foram induzidas “por estímulos externos controlados, pois era 

a única maneira de garantir repetitividade da experiência, permitindo comparações 

qualitativas e quantitativas e medições temporais” (ZIELINSKI, 2006, p.217). 

Purkyně se tornou um notável médico e fisiologista, sobretudo, porque provou a 

existência de um tipo especifico de célula nervosa do córtex cerebelar que recebeu o nome do 

seu descobridor: as células de Purkinje são neurônios do cerebelo capazes de transmitir 

impulsos eferentes formados no córtex cerebelar.  

Contudo, esta é apenas uma das grandes constatações realizadas por Purkyně em suas 

pesquisas sobre a percepção do corpo humano. Ao pesquisar a visão, seus ousados estudos 

forneceram suportes científicos para desviar “a atenção da representação dos fatores externos 

para os internos, incluindo o processo neurológico” (ZIELINSKI, 2006, p.54). A partir desta 

perspectiva, Purkyně “investigou os efeitos básicos das máquinas midiáticos de imagens em 

movimento” (ZIELINSKI, 2006, p.54).  

Na obra Neue Beyträge zur Physiologie der Sinne (Novos relatos da investigação da 

fisiologia dos sentidos), publicada em 1825, Purkyně continuou sua investigação sobre o 

espectro da cor. Porém, Zielinski destaca que, entre sua tese de doutorado e esta publicação, o 

doutor em medicina checo tomou conhecimento das experiências de Ritter. Por este motivo, 

“começou a correr maiores riscos com seu corpo ao fazer experiências com substâncias 

psicoativas” (ZIELINSKI, 2006, p.218).  

A intensa busca para desvendar a fisiologia dos sentidos através de intervenções 

severas em corpos vivos, levou Purkyně (apud ZIELINSKI, 2006, p.222) a definir seu método 

como “nos limites extremos do empirismo”. Neste sentido, Zielinski (2006, p. 222) relata que 

“para observar a interação entre processos fisiológicos e neurológicos na percepção dos 

objetos realmente ou aparentemente móveis, Purkyně amarrou pacientes mentalmente 

enfermos em máquinas giratórias”.  
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Zielinski considera as observações de Purkyně sobre a percepção de objetos 

estacionários como móveis de interesse primordial para a arqueologia da mídia. Sobretudo, 

porque este efeito visual ocular é uma grande evidência de que a imagem e o movimento que 

enxergamos é apenas uma projeção mental ilusória que representa os elementos “reais”:  

 
Se o olhar dirige muito frequentemente para uma certa direção, em virtude de 
objetos móveis, como uma fila de soldados ou aro de uma roda, esse movimento 
tornou-se fixo, e, por um tempo, involuntário, de modo que mesmo objetos 
estacionários parecem estar em movimento. (PURKYNE, s.d. apud ZIELINSKI, 
p.222) 

 

Através da mediação dos órgão dos sentidos, junto à rede neural, o corpo traduz os 

sinais emitidos pelo ambiente em códigos acessíveis à programação do humano. A 

interpretação desta transmissão biológica de informações, como qualquer outro sistema de 

comunicação, está, portanto, suscetível à ruídos e desvios em relação a verossimilhança da 

representação estética dos fatos.  

Entre as severas experiências que Purkyně realizou em seu próprio corpo, destaca-se 

também o teste do efeito de drogas poderosas na percepção do movimento. Entre as 

substâncias experimentadas, a digitális teve um papel fundamental, pois Purkyně retornou aos 

fenômenos da visão subjetiva, através desta substância “proveniente da dedaleira comum, e 

cujos efeitos incluíam náuseas [...] e visão bruxuleante” (ZIELINSKI, 2006, p.219). Contudo, 

Zielinski sublinha que, após a experiência com a digitális, Purkyně (1819 apud ZIELINSKI, 

p.220) ressaltou o fato de que “o cérebro não foi afetado”. Portanto, suas observações foram 

escritas num estado absoluto de lucidez. Condição distinta dos casos em que ingeriu outras 

substâncias psicoativas como ópio, cânfora, estramônio, etc.  

Segundo Zielinski (2006, p.220), Purkyně “era capaz de desenhar exatamente os 

contornos da sua impressão visual. Vislumbrou círculos concêntricos claros e escuros e rosas, 

com diversas pétalas e contornos brilhantes; padrões que designou ‘rosas que brilham 

tremulamente’ ”.  
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Figura 17 - Ilustração oriunda da dissertação de doutorado de Purkyně (1819),  que contém a 

representação dos padrões da “visão subjetiva”. 

                    
Fonte: ZIELINSKI, 2006, p.219. 

 

A partir destes relatos sobre os efeitos de diversas substâncias psicoativas em si 

mesmo, Purkyně elaborou uma instigante investigação sobre a fisiologia e neurologia dos 

fenômenos da percepção que serviu de fundamento para as investigações médicas posteriores. 

Para os estudos da arqueologia da mídia e do corpomídia, as experiências de Purkyně são de 

especial importância, pois revelam cientificamente que a percepção humana é individual. 

Contudo, não devemos ignorar os padrões estéticos culturais programados que, em associação 

com as memórias, a anatomia dos órgãos dos sentidos e os elementos químicos e físicos que 

compõem o corpo, formulam a projeção de sinais compreensíveis pela percepção humana, 

extremamente limitada e condicionada pela interpretação das sensações experenciadas no 

ambiente.  
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No cinema de celuloide o princípio da sintetização do movimento das imagens é uma 

sequência de fotogramas fixos rolando em alta velocidade, com pequenos intervalos escuros. 

Estas pequenas ausências de informação luminosa, no entanto, não ocasionam uma projeção 

interrompida, ao contrário, o movimento dos objetos se torna mais fluído. Este fenômeno 

ótico foi explicado pela teoria da persistência da retina que defende a existência de uma 

sensação de pós-imagem impressa na retina, semelhante ao que ocorre quando, distraídos, 

piscamos o olho, mas não visualizamos uma imagem escura.   

O médico checo Purkyně investiga este fenômeno no capítulo final da dissertação de 

doutorado, intitulado “A pós-imagem: imaginação, a memória da faculdade visual”:  

 
Frequentemente, perguntei-me por que o pestanejo da pálpebra não prejudicava a 
visão, já que imaginei que durante esse pestanejo deve haver um breve instante de 
completa escuridão. Ao investigar isso com mais atenção, descobri que o campo de 
visão do olho aberto, com seu inteiro complemento de imagens e luzes, permanece 
diante da sensação, por curto espaço de tempo, posterior ao fechamento das 
pálpebras. (PURKYNE, 1819 apud ZIELINSKI, 2006, p.220) 

 

Purkyně sublinha que o fenômeno da vividez da pós-imagem, diferencia-se de acordo 

com a disposição: 
  

É especialmente vivida quando as emoções estão estimuladas, depois da absorção de 
álcool, quando se usa substâncias narcóticas, ou quando a pessoa está 
particularmente interessada em alguma coisa: em estados febris, principalmente 
aqueles que afetam o cérebro, é muitas vezes intensificada ao ponto da objetividade 
inerradicável”. (PURKYNE, 1819 apud ZIELINSKI, 2006,  p.221) 

 

A partir destas observações, Purkyně desenvolveu mídias visuais óticas para 

apresentar ilusões de imagens em movimento, como zootropo. Zielinski ressalta que outros 

aparelhos que utilizaram este princípio ótico, “como o taumatropo de 1824, de John Ayrton 

Paris, ou fenaquistoscópio, de Joseph Plateau foram fabricados e comercializados com 

sucesso, embora ficasse faltando uma explicação satisfatória do efeito” (ZIELINSKI, 2006, 

p.220).  

Zielinski (2006, p.220) aponta que “relatos explicando os primeiros produtos 

midiáticos das décadas de 1820 e 1830 citam o efeito da assim chamada persistência da visão, 

considerada um processo puramente físico”. O arqueólogo de mídias, explica que esta teoria 

considera que “a imagem de tudo que estivesse sendo observado impressionava-se 

brevemente sobre a retina, e essa imagem, então, fundia-se com as imagens seguintes para dar 

uma impressão global. Esse feito também era chamado de ‘preguiça’ ou ‘defeito do olho’ ” 

(ZIELINSKI, 2006, p.220). 
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A teoria do defeito, inevitavelmente, a persistência da visão causaria uma impressão 

plana e de curto prazo, correspondente aos estímulos externos. No entanto, para explicar a 

sensação de pós-imagem, certamente percebida como estereográfica, Purkyně afirmou que 

depois de perceber um objeto o “sentido de toque do olho” continuava a situar a pós-imagem 

fora do órgão.  

Purkyně “descartou a ideia enganosa da persistência da retina, que Goethe e adeptos 

da teoria do defeito tinham esposado [...] assim, refuta a ideia de que o efeito é um simples 

processo ou defeito fisiológico, afirmando ser o resultado da atividade psicológica e dos 

processos neurofisiológicos” (ZIELINSKI, 2006, p. 221). Neste sentido, através das 

observações de Purkyně sobre a construção da visão, Zielinski constata:  

 
A recepção de uma impressão não é mais o fator decisivo, mas, em vez disso, a 
imaginação e a memória “tornam-se ativas nos órgãos sensoriais”. O “animal dentro 
do animal”, como Purkyně também designa os sentidos, torna-se, portanto, 
“mediador”; mídia para os sentimentos, assim como para a ação unificadora da 
consciência. Essencialmente, a produção da pós-imagem é um ato constitutivo. 
(ZIELINSKI, 2006, p. 221)   

 

A visão humana se constitui, portanto, na associação de sentidos emotivos e 

cognitivos às informes impressões de ondas luminosas captadas através do sistema ocular, 

nosso aparelho ótico: o olho. Se a imaginação e a memória são as faculdades responsáveis por 

mediar a aparência da realidade, devemos considerar a hipótese de que cada percepção 

humana é “individual”. Neste sentido, Purkyně constata que “a mente vivaz de uma criança 

revela-se na diversidade colorida do mundo exterior, que verte nela; em todo lugar, a criança 

dá forma ao que é indeterminado e deleita-se na repetição dessas formas – cada momento traz 

uma nova descoberta” (PURKYNE, 1819 apud ZIELINSKI, p.215). 

Ao considerar a singularidade da percepção humana, Purkyně incorpora “um conceito 

fundamental da filosofia natural, de Empédocles, passando por Lucrécio, até Porta, em sua 

Magia naturalis” (ZIELINSKI, 2006, p.215). E, desta forma, atribui a “cada órgão sensorial 

uma vida própria, tanto com referência à percepção da realidade externa, como em relação à 

sua produção dos fenômenos, independentemente da realidade externa” (ZIELINSKI, 2006, 

p.215).  

Isso significa que cada órgão sensorial, de cada indivíduo, irá projetar impressões e 

efeitos únicos, a depender da imaginação e das memórias pessoais. Além das distorções 

visuais, devido a diferenças físicas, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo; as 

sensações variam de acordo com o suporte biológico e sua conexão com a mente. Deste 
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modo, existem pessoas com maior sensibilidade auditiva, capazes de ouvir ondas sonoras 

mais curtas; ou com o olfato incapazes de sentir qualquer cheiro. Ou, mesmo, possuir uma 

transmissão e controle de informações neurológicas estruturalmente modificada, como os 

autistas. Ou seja, cada aparelho do sistema sensorial responde às condições físicas do corpo 

em questão. Apesar de seguirmos padrões normativos de percepção, a variação genética 

garantiu uma diversificação da anatomia sensorial humana. Além da estrutura física dos órgão 

sensoriais e das experiências e memórias individuais, a atenção a determinados elementos do 

ambiente, o ponto de vista, o movimento e o tempo do olhar configuram compreensões 

distintas do mesmo objeto observado por duas pessoas diferentes ou, até mesmo, por um 

único leitor, caso ele repita a leitura sob novas condições de percepção. 

Devemos atentar para o fato de que Purkyně considerava a construção mental das 

imagens o principal elemento da fabricação do efeito visual. Nesta perspectiva, os efeitos 

sentidos são pensamentos associados às experiências do indivíduo diante da percepção dos 

sinais de uma dada realidade. Neste sentido, os órgão do sentido são os meios de captação de 

dados do corpo que nos permitem decifrar as dispersas e confusas informações disponíveis no 

mundo para imprimi-las através de uma “visão subjetiva”, organizada com base em 

determinados princípios socioculturais.  

Zielinski (2006, p. 217) sublinha que, para Purkyně, “o som é um evento midiático, 

que captura mais adequadamente o sentido do mundo. A visão subjetiva torna-se o efeito do 

estado vibratório”. Diante desta conclusão sobre a percepção, a demarcação entre os distintos 

sentidos não é pertinente, uma vez que todos os elementos sensíveis serão percebidos à um só 

tempo, combinando-se para construir efeitos sinestésicos, tanto na forma de sentir, quanto na 

projeção mental de sinais compreensíveis pelo humano. 

 

IV.2.5 - A fabricação do corpo 
 

Ao traçar uma analogia entre o sistema cibernético binário e o pensamento humano, 

Jacques Lacan (1953 – 1954/1986) considera que os humanos seguem exatamente os mesmos 

mecanismos programáveis das máquina ao praticarem uma operação. Neste sentido, Lacan 

compreende que, sem pensar, agimos automaticamente a partir das referências incrustradas 

em nossas memórias através da percepção das experiências simbólicas e sensíveis.   

 
Sabemos bem que esta máquina não pensa. Somos nós quem as construiu, e ela 
pensa o que se disse para pensar. Mas, se bem a máquina não pensa, está claro que 
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nós mesmos, tampouco, pensamos no momento em que fazemos uma operação. 
Seguimos exatamente os mesmos mecanismos que a máquina. (LACAN, 1953-
1954/1986, p. 284) 
 

 
Nesta perspectiva, Foucault (1987, p.164) denuncia a disciplina como meio de 

fabricação de “corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’ ”. Este dispositivo de poder é 

parte de “uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação 

calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (FOUCAULT, 1987, 

p.164). Percebe, neste ponto, o nascimento de uma “mecânica do poder” que “define como se 

pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, 

mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se 

determina” (FOUCAULT, 1987, p.164). Neste sentido, Foucault expõe a programação do 

corpo para o combate:   
 
Segunda metade do século XVIII: o soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma 
massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-
se aos poucos as posturas; lentamente uma coação calculada percorre cada parte do 
corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se 
prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos; em resumo, foi “expulso o 
camponês” e lhe foi dada a “fisionomia de soldado”. (FOUCAULT, 1987, p. 162) 

 

Entre as diversas expressões do corpo humano naturalizadas (ou seja, implantadas de 

modo que não se perceba a artificialidade do seu sistema), grandes historiadores das mídias 

destacam a linguagem verbal como a primeira forma de enunciação simbólica. Para Santaella 

(2007, p.135), “a capacidade simbólica humana teve início no momento em que o ser humano 

se constituiu como tal através da posição bípede e da fala”.  

 
Embora sob o disfarce insuspeito da naturalidade, a primeira tecnologia simbólica 
está no nosso próprio corpo: a tecnologia da fala. Certo estava Freud ao constatar, 
depois da virada dos anos 1920, que o ser falante é um animal desnaturalizado. A 
fala nos arranca do mundo natural e nos coloca, sem retorno possível, no artifício. 
(SANTAELLA, 2007, p. 135/136) 
 

Com esta percepção, Macluhan inicia seus estudos sobre as mídias colocando que a 

fala, como extensão técnica da consciência, “separa o homem e a humanidade do inconsciente 

cósmico” (MACLUHAN, 1964, p. 97). Para Macluhan, 

 
O poder da voz em moldar o ar e o espaço em formas verbais pode ter sido 
precedido de uma expressão menos especializada de gritos, grunhidos, gestos e 
comandos de canções e danças. As estruturas dos sentidos projetadas nas várias 
línguas são tão diversas como os estilos na moda e na arte. Cada língua materna 
ensina aos seus usuários um certo modo de ver e sentir o mundo, um certo modo de 
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agir no mundo — e que e único. (MACLUHAN, 1964, p. 98) 
 

Sabe-se que a linguagem verbal, apesar de arbitrária, é uma estrutura complexa e 

rígida construída através de convenções impostas por invasões e extermínio de povos. 

Calcula-se que na América Latina duas mil línguas foram extintas após a invasão dos estados 

imperialistas europeus. Sem contar os danos linguísticos causados na América do Norte, 

África e Oceania.  

Neste sentido, em grande parte do ocidente, a verbalização das representações tem 

origem nas línguas europeias asseguradas por uma rígida gramática que permite mínimas 

resistências e sobreposições do modo de vida local. A partir do século XVI, Jesuítas pregaram 

com a força da pólvora a voz de um divino senhor transcrita em palavras fixadas no livro 

sagrado. Silviano Santiago sublinha que 

 
Na terra descoberta, o código linguístico e o código religioso se encontram 
intimamente ligados, graças à intransigência, à astúcia e à força dos brancos. Pela 
mesma moeda, os índios perdem sua língua e seu sistema do sagrado e recebem em 
troca o substituto europeu. Evitar o bilinguismo significa evitar o pluralismo 
religioso e significa também impor o poder colonialista. Na álgebra do conquistador 
a unidade é a única medida que conta. Um só Deus, um só Rei, uma só Língua: o 
verdadeiro Deus, o verdadeiro rei, a verdadeira Língua. (SANTIAGO, 1971, p.14) 
 
 

A sobrevivência de uma constelação de outras línguas, de culturas tão distintas das 

europeias, talvez nos levasse a outros caminhos no desenvolvimento das mídias. Fato é que, 

desde as grandes navegações, o mundo ocidental fala através das tecnologias europeias.  

No entanto, reduzir a expressão simbólica do corpo à oralidade verbal, oculta uma 

pluralidade de formas de expressão potenciais desta tecnologia de comunicação. Além disso, 

o olhar essencializante das expressões do corpo limita a criação de novas formas de 

enunciação e nos aproxima dos autômatos.   

A teoria do corpomídia, proposta por Helena Katz e Christine Greiner (2005, p.133) 

defende uma tecnologia de expressão antecedente: “o movimento que faz do corpo um 

corpomídia”. Esta proposta assinala que “algumas informações do mundo são selecionadas 

para se organizar na forma de corpo – processo sempre condicionado pelo entendimento de 

que o corpo não é um recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo co-evolutivo 

de trocas com o ambiente” (KATZ; GREINER, 2005, p.130).  

É neste sentido que Georges Bataille elucida a potente transfiguração das expressões 

do corpo humano quando este se vê erguido na posição de bípede. 
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Mas quando uma grande corpulência de antropóide se viu erguida no solo e já não 
baloiçado de árvore em árvore, na posição completamente direita e paralela a um 
tronco, todos os impulsos que até ali tinham encontrado um exutório livre na região 
anal embateram numa nova resistência. Devido ao porte direito, essa região deixara 
de formar uma saliência e perdera o “poder privilegiado das pontas”: de facto, a 
forma erecta só podia ser mantida com a condição de este “poder das pontas” ser 
vulgarmente substituído por uma barreira de músculos em contracção. E assim foi 
que os obscuros impulsos vitais se viram de repente atirados para o rosto e a região 
cervical: descarregaram-se na voz humana e em construções intelectuais cada vez 
mais delicadas (novas formas de descarga, não só adaptadas ao princípio da nova 
estrutura, à ereção, mas capazes de contribuir para a sua rigidez e a sua força). 
 
Além disto, e a fim de vasar um excesso, a extremidade facial assumiu uma parte – 
relativamente fraca mas significativa – das funções de excrecção até ali quase todas 
voltadas para a extremidade oposta; e os homens escarram, tossem, bocejam, 
arrotam, assoam-se, espirram e choram muito mais do que os outros animais, tendo 
sobretudo adquirido a estranha faculdade de soluçar e rir às gargalhadas. 
(BATAILLE, 1967/2007, p.79).  

 

Observamos, através da bela poética de Bataille, o desenvolvimento histórico da 

performance do corpo humanoide em relação ao ambiente. Notamos, portanto, como uma 

singela mudança na posição e no movimento de deslocamento possui o poder absoluto de 

modificar o funcionamento e as formas de expressão deste corpo. Ao nos posicionarmos 

como bípedes eretos, os impulsos excretores, antes voltados para a região anal, esbarraram na 

barreira formada pelas nádegas, exprimindo-se não apenas pela boca, mas por toda face. 

Assim, deve-se acrescentar à perspectiva de Bataille sobre a transfiguração da expressão 

humana após se tornar bípede, o deslocamento da recepção de informações para os órgãos 

sensoriais da cabeça. Com este novo ângulo, os olhos e os ouvidos são os meios sensitivos 

que se destacam na hierarquia histórica das mídias, iniciada por Aristóteles. Contudo, o nariz 

e a boca são órgãos com igual relevância para a fenomenologia da percepção, além das 

sensações sinestésicas que confundem esta separação rígida dos sentidos.  

Nesta perspectiva, assim como a oralidade verbal, a fabricação da expressão sexual se 

constitui através de um programa máquinico de enunciação simbolicamente padronizado; 

ditado através de parâmetros culturais institucionalizados que programam a compreensão do 

que é um corpo sexualmente saudável. Utilizando o percurso desvelado por Foucault sobre a 

construção do corpo do soldado, é possível desconstruir a sexualidade binária enquanto 

expressão natural dos corpos humanos. Pois, como explica Judith Butler, “não há identidade 

de gênero por trás das expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, 

pelas próprias 'expressões' tidas como seus resultados” (BUTLER, 2003, p.48).  

Para explicar a origem do atual “cistema” sexual, Michel Foucault investiga a história 

da sexualidade e observa que, desde a Idade Media, nas sociedades ocidentais, sustentamos 
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um discurso com base científica sobre a sexualidade de maneira abundante e difundida - 

discurso que entende a sexualidade a partir da função reprodutiva, portanto, a partir de 

relações heterossexuais. Segundo Foucault (1978, p.58/59), no final do século XIX, 

contraditoriamente ao desconhecimento dos indivíduos sobre o seu próprio desejo, ocorreu 

um fenômeno de superprodução de saber sobre a sexualidade em âmbito cultural, social, 

cientifico e teórico. Essa superprodução de saber, no entanto, não produziu discursos que 

estimulassem, através da relação sexual ou com órgãos sexuais, a busca pelo prazer e os 

mecanismos para torná-lo o mais intenso e duradouro possível. Ao contrário: a ciência e o 

cristianismo produziram conteúdos que elevaram a heterossexualidade à uma prática natural e 

divina. Como consequência, a expressão dos corpos desviantes se tornou ilegal, amoral e 

indesejada. E a matriz cultural heterossexual se tornou hegemônica. 

A moral cristã desqualificou o prazer sexual, que passou a ser considerado um mal a 

ser evitado. Além disso, atribuiu como função, não somente privilegiada ou principal, mas 

como função exclusiva da sexualidade, a reprodução; e impôs às sociedades antigas a regra da 

monogamia. 

No entanto, os trabalhos do historiador Paul Veyne constatam que estes três grandes 

princípios de moral sexual cristã existiam no império romano antes do surgimento do 

cristianismo. Ou seja, 

 
o cristianismo não teve o papel de introduzir novas ideias morais, mas trouxe novas 
técnicas para impor essa moral através de um conjunto de mecanismos de poder para 
inculcar os novos imperativos morais. Esse poder nasce com o pastorado - uma 
categoria de indivíduos singulares que desempenhavam o papel, na sociedade cristã, 
de condutores, de pastores em relação aos outros indivíduos que são como suas 
ovelhas ou o seu rebanho. (FOUCAULT, 1978, p.65) 

 

Assim, a percepção de que os impulsos sexuais são produzidos para a função 

reprodutora foi apreendida durante a história da humanidade através de diversos dispositivos 

de poder organizados para implantar estas crenças no rebanho. O Estado, a igreja e a ciência 

compõem a tríplice disciplinar dos corpos, apontada por Foucault. Desta forma, Foucault 

entende que o poder não está concentrado em apenas uma dimensão social, como acreditavam 

os Marxistas, ao privilegiarem o aparelho do Estado como alvo da luta. Para ele, o poder 

adotou a forma de um mosaico complexo de mecanismos sutis de controle, organizado por 

uma multiplicidade de dispositivos presentes em diversos elementos da vida cotidiana.  

Foucault evidencia não apenas o corpo como máquina fabricada, mas as tecnologias 

de coerção que, sob rígidas programações de ação e conduta, constroem os corpos “dóceis”. 
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Assim, temos homens, mulheres, patrão, operários, donas de casa, estudantes, médicos, 

soldados, professores, mendigos, escravos, políticos, americanos, chineses, africanos, pintores 

rupestres e astronautas. Enfim, combinatórias binárias (é ou não é) da configuração física e 

psicológica programada para os diferentes corpos e mentes, em diferentes espaços e tempos. 

Nesta perspectiva, a identidade ou a personalidade é uma combinação entre os distintos 

padrões previstos, dentro de um contorno indissociável da convivência social.  Certamente, 

somos capazes de criar novas formas a todo momento, porém as soluções oferecidas, por este 

“cistema” vigente, aos corpos desviantes e indisciplinados é o tratamento psiquiátrico e o 

encarceramento penitenciário. O “c”, no lugar do “s”, na palavra “sistema” foi um artifício 

linguístico que os ativistas teóricos da liberdade sexual encontraram para denunciar a atual  

estrutura social e cultural formada por fundamentos cisgêneros – que contemplam, 

exclusivamente, as mulheres e os homens heterossexuais. 

Regada por uma superprodução de saber científico e representações midiáticas 

normativas, a programação heterossexual compulsória impõe gestos cotidianos e modelos de 

vestimenta com regras e limites rígidos, adequados às únicas duas identidades de gênero 

previstas. Este dispositivo de poder se fundamenta em estudos científicos, ou seja, através da 

constatação de padrões universais sobre a “natureza” dos homens (como são estudos 

machistas, masculinizou-se linguisticamente a representação geral dos humanoides na Terra). 

Além da ciência, religiões abusaram da natureza para explicar o homem e a mulher dentro dos 

seus parâmetros culturais opressores e machistas. Nesta perspectiva, as mídias (ou 

dispositivos, no sentido de Foucault) são brutalmente utilizadas para incrustar as identidades 

cisgêneros em nossos hábitos e desejos. 

Desta forma, a artificialidade da performance dos corpos se camufla como uma 

suposta expressão da natureza humana, como um impulso de um a priori comum à espécie. 

No entanto, o corpo associa as informações e memórias coletadas no ambiente ao longo da 

vida, para construir uma identidade que imita os modelos de formas e performances que 

possui referência. Desta forma, nascem modos de se vestir, de caminhas, de sentar, de se 

relacionar com o outro, de falar e dançar. As pessoas adequadas à norma, pouco percebem a 

ditadura dos corpos, porém, em muitos indivíduos, a inadequação da estrutura biológica vai 

além do desejo de transitar entre as duas categorias de gênero.  

Se hoje existem homens e mulheres heterossexuais que se esforçam para manter uma 

aparência semelhante aos modelos icônicos construídos pelo cistema através de cirurgias 

plásticas para recondicionar a estrutura do corpo; seja para aumentar os seios, readequar a 
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genitália ou implantar cabelo, o proposito é o mesmo: atingir a aparência desejada. A 

mudança de sexo ganhou evidência devido à grande quantidade de transexuais que não 

reprimiram o desejo de obter um corpo e uma performance pertinente com a sua sexualidade.  

No entanto, a busca por uma aparência comum à uma identidade está além do desejo 

de transformar um corpo em masculino ou feminino: por exemplo, algumas pessoas desejam 

obsessivamente amputar partes do corpo ou perder o movimento de membros específicos para 

levar a vida como um “deficiente” (apesar não sentirem como negativa, a falta das 

capacidades motoras da nova condição do corpo após a amputação). Enquanto os transexuais 

lutam pela dignidade de não possuir seus desejos enquadrados em tratamentos psiquiátricos, 

alguns portadores do “Transtorno da Identidade e da Integridade Corporal (TIIC)” (em inglês: 

Body Integrity Identity Disorder [BIID] ) anseiam participar da lista do Código Internacional 

de Doenças (CID) para, finalmente, conseguir uma amputação do membro sem correr risco de 

vida. Segundo o site, especializado neste transtorno: 

 
Muitos psicólogos e neurologistas se aventuraram em teorias sobre o que causa esse 
tipo de pensamento. A idéia condutora comum é que o Transtorno da Identidade e 
da Integridade Corporal, ou TIIC, ocorre quando o cérebro não é capaz de fornecer 
um planta precisa do corpo. Neste caso, o cérebro vê o membro ofensor como sendo 
externo e não realmente uma parte da pessoa, portanto, o desejo de removê-lo.85 
(fonte: www.biid.org, tradução nossa) 

 

Embora o TIIC não seja reconhecido pelo “Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM)” ou pelo “Código Internacional de Doenças (CID)”, inclusive, 

por não haver determinação cientifica das causas da doença, nem um método de cura eficaz, a 

medicina trata as pessoas que apresentam este desejo obsessivo de amputar um membro 

saudável como doença psiquiátrica. Desta forma, utilizam a categoria do CID F.65, relativo à 

transtornos da preferência sexual, para enquadrar o TIIC. Apesar dos diversos tratamentos 

psiquiátricos oferecidos, como medicação e choques elétricos, não há relatos de sequer um 

caso de reversão do quadro. Estes indivíduos afirmam que só se sentirão plenos, após a 

modificação do corpo.  

O australiano Robert Vickers, de 69 anos, escreveu em suas memórias que "o dia 21 

de junho de 1984 foi o dia em que atingi meu sonho, meu Nirvana […] Foi o dia em que 

renasci em um novo corpo - um corpo com uma só perna". Neste sentido, relata suas 
																																																								
85 “Many psychologists and neurologists have ventured theories into what causes this type of thought. The 
common leading idea is that Body Integrity Identity Disorder, or BIID, occurs when the brain is not able to 
provide an accurate plan of the body. In this case, the brain sees the offending limb as being foreign and not 
actually a part of the person, thus the desire to have it removed”. 
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impressões após a amputação: "o que eu fiz dá muita raiva em pessoas que perderam um 

membro acidentalmente. Mas o que dizer de mim? Só felicidade e nenhum arrependimento” 

(HORTA, 2011).  

Outro ocorrência pública de uma pessoa com TIIC é o caso da cientista da 

Universidade Cambridge, Chloe Jennings-White, 59 anos, que nasceu em Salt Lake City, no 

estado de Utah – EUA. Chloe afirma que deseja viver sem o controle sobre suas pernas desde 

criança, e que já tentou se ferir várias vezes para realizar seu sonho (UOL, 2013).  

Vale ressaltar que, caso uma pessoa esteja interessada em amputar um membro 

saudável ou fazer interferências na medula para perder os movimentos de uma parte do corpo, 

o hospital não possui autorização do Estado para realizar este procedimento. A consequência 

é que estes indivíduos correm sérios riscos de vida para realizar seus desejos. Ou seja, existem 

muitos casos de pessoas que forçaram o procedimento cirúrgico, através de acidentes ou 

danificando gravemente certos membros. A máquina de controle estatal, porém, não prevê 

corpos fora do padrão de saúde estabelecido, pois entende que um corpo anormal não é um 

bem (re)produtivo, capaz de gerar riquezas, portanto, é julgado doente. 

Se, por um lado, os estudos culturais sobre a sexualidade denunciam a opressão e o 

controle social em relação ao sexo; por outro, compreender a sexualidade como natural 

evidencia a criatividade da natureza para colaborar na codificação de nossas expressões 

sexuais, fora das categorias artificiais da cultura colonizatória. Apesar da presença histórica 

de inúmeros Governos Autoritários que perseguiram e assassinaram em massa os desviantes 

sexuais, como no Nazismo, no Fascismo, no Comunismo e nas ditaduras militares da América 

Latina, a expressão do desejo (parte orgânica/ parte artificial) é tão forte e incontrolável que 

não foi possível conter o nascimento de novas gerações de travestis, trans*, bichas, lésbicas, 

bissexuais, assexuados, e outros fora-da-lei heteronormativa. Contudo, essas pessoas não 

deixaram de ser vítimas cotidianas de homo/transfobias que violentam quem não se encaixa 

nos padrões arbitrários de homem e mulher.  

Nesta perspectiva, a sexualidade não é opção, é uma possibilidade de expressão 

simbólica do corpo, que é subjetivamente bombardeada por referências estéticas midiáticas 

que ensignam, dão ordens, comandam, portanto, programam. Ou seja, em resposta aos 

impulsos sensoriais enunciados pelas máquinas estéticas, as informações são assimiladas por 

bilhões de processadores que emitem sinais eletro-químicos para serem transmitidos numa 

rede integrada de microprocessadores orgânicos especializados que, numa explosão físico-
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química dentro do corpo(mídia), projetam algum sentido decifrável para estas máquinas 

desejantes.  

Apesar de muitos humanos não se considerarem animais, somos. Por isso, não 

podemos nos excluir dos impulsos orgânicos, como almejam os regimes colonizadores. 

Muitos animais são poliamorosos e copulam com outros que possuem a mesma genitália, pois 

o ânus é universal. O humano controla os efeitos do sexo mais do que qualquer outro animal. 

Assim, a cultura do homem branco e heterossexual, que impôs com mão de ferro como o 

mundo deve se comportar, esconde a grande diversidade de experimentos que a natureza 

propõe na construção da sexualidade individual através de sua computação orgânica.  

Por exemplo, os Guevedoces (tradução literal, “pênis ao 12”) nascem com o pênis interno, 

mas que, durante a puberdade, começa a sair e se mostrar na forma tradicional da genitália 

masculina. A incidência deste tipo de corpo foi destacada por Michael Mosely, na série da 

BBC, Countdown to life: the extraordinary making of you, na qual constata que o caso 

notável dos guevedoces afeta pouco mais de 1% dos meninos nascidos em Salinas, uma aldeia 

remota do sudoeste da República Dominicana. Apesar de parecerem fêmeas quando nascem, 

pois não possuem testículos e seu órgão genital parece ser uma vagina; em média, aos 12 

anos, o pênis (que aparentava ser um clitóris) cresce e os testículos descem. Assim, após a 

puberdade, os corpos dos guevedoces modificam a aparência biológica feminina e se tornam 

corpos masculinos plenamente funcionais. Contudo, com genitálias subdimensionados, 

inclusive, a próstata. Devido à ausência de diidrotestosterona (DHT) durante a infância, os 

guevedoces só evidenciam a presença do pênis e testículos quando a produção de testosterona 

aumenta na puberdade. Por estas características, é comum que os guevedoces possuam barba 

fina e outros traços considerados femininos.  

Outro caso interessante é o dos “homens sem pênis”, condição relacionada à uma 

enfermidade chamada Agenesia Gonadal, que atinge cerca de uma em 20 milhões de crianças. 

O inglês Will Golden é um exemplo desta rara natureza. Apesar de ser um humano sem 

genitália, possui o corpo masculinizado, já que a produção hormonal “masculina” permanece 

inalterada. Devido à ausência total de um pênis (e testículos) ou vagina, quando nasceu, 

Golden não possuía uma saída para a urina. Por este motivo, os médicos conectaram sua 

uretra ao ânus, formando um sistema excretor similar à cloaca das aves. No lugar de sua 

genitália, há uma superfície lisa, como o Ken da Barbie. Com o objetivo de diminuir o 

preconceito em relação aos “homens sem pênis”, Golden exibe seu corpo nu em fotos 

postadas na internet. Além destes dois exemplos de materialidades sexuais não convencionais, 
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diversas formas hermafroditas evidenciam as múltiplas possibilidades biológicas do sexo, que 

estão muito além da programação binária heteronormativa. 

Se, como afirma Pierre Levy (1996), mídia é todo suporte material de informação e 

comunicação, o corpo não foge a esta premissa fundamental. Afinal, temos na fala, na dança e 

no sexo exemplos ativos de formas simbólicas de enunciação deste dispositivo elétrico. 

Questionar o corpo como mídia primordial desestrutura ainda mais o sentido que 

convencionamos para este conceito, pois revela o abandono de faculdades expressivas do 

corpo, através da disciplina e da política de coerção, em beneficio de uma veloz aceleração do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação extra corporais. 

 

IV.2.6 – O corpo não é cibernético 
 

Ninguém pode simular a você ou a mim por meio de um sistema que seja menos 

complexo do que nós. Os produtos que fabricamos podem ser vistos como uma 

simulação e, embora esses produtos consigam resistir a certas condições às quais o 

nosso organismo não resiste, eles jamais captam a vivacidade, a complexidade ou a 

profundidade do seu criador. Certa vez, Beethoven observou que a música que 

compusera não era nada em comparação com a música que ouvira.  

 

Heinz Pagel, autor de The Dreams of Reason.  

(apud BENYUS, 1997-2012, p.187) 

 

 

Os estudos fisiológicos do corpomídia evidenciam diferentes compreensões do suporte 

biológico através dos artefatos midiáticos presentes na atualidade dos pesquisadores. Neste 

sentido, Empédocles (2.500 A.C) explica a visão humana em analogia com a tocha de fogo, 

Kepler (1604) comparou à luneta e Fritz Kahn (1939) ao filme fotoquímico cinematográfico. 

Atualmente, assim como em Santaella e Deleuze, a lógica cibernética é aplicada para explicar 

e descrever os sistemas de funcionamento da complexa máquina humana. Cada vez mais, é 

comum encontrarmos textos que explicam o funcionamento do corpo biológico através das 

teorias da ciência da computação. Contudo, Michael Conrad enfatiza que não devemos nos 

basear nos computadores digitais para explicar o cérebro: a cibernética é o que sabemos fazer 

e não como funciona a computação orgânica. Para o biomimeticista norte-americano, o hábito 

de criar teorias sobre organismos, baseadas na estrutura das máquinas disponíveis, reflete 

sobre a vida através de uma abordagem mecanicista. Conrad propõe inverter a perspectiva, 
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em direção à uma visão organicista da computação, inspirada na sabedoria da natureza, que há 

bilhões de anos experimenta e testa, através de violentas batalhas de seleção natural, 

eficientes soluções para a transmissão de informações (computação) orgânica. Conrad (apud 

BENYUS, 1997/2012, p.191) adverte que os adorados computadores digitais “não chegam 

nem perto de nosso cérebro, ou mesmo do cérebro de lesmas ou de ratos”. Neste sentido, 

evidencia os impedimentos da cibernética para atingir a tão sonhada inteligência artificial. 

Apesar da estrutura biológica não resistir à determinadas condições que os 

dispositivos atuais suportam, a composição de carbono do cérebro o torna um suporte material 

mais resistente e adaptável que o silício dos computadores atuais. Neste sentido, Conrad 

(apud BENYUS, 1997/2012, p.197) compreende que “a vida sabia o que estava fazendo 

quando escolheu o carbono como o seu substrato para computar”. Por ser uma molécula capaz 

de assumir milhões de formas diferentes, a computação orgânica se baseia “no contato ou na 

combinação de formas para achar a solução de um problema” (CONRAD apud BENYUS, 

1997/2012, p.197). Assim, o carbono é o material utilizado pela natureza para achar a solução 

de um problema.   

O computador digital de silício computa de forma linear, através de sequências 

simbólicas de zeros e uns - que representam a presença ou ausência de um elétron -, que 

passam por um único processador, no qual contém o “gargalo de Von Neumann” por onde 

todas as informações devem obrigatoriamente atravessar em fila. O processamento linear nos 

permite obter uma máquina estável, previsível, segura e controlável, mas sem vida.  
 

O chip do computador atual é, basicamente, como uma rede ferroviária – um pátio 

de manobras com chaves e fios – com elétrons (as partículas fundamentais da 

eletricidade), em vez de trens, movendo-se de um lado para outro. Tudo é 

controlado por meio de chaves – minúsculos portões intervalados ao longo dos fios 

que ora bloqueiam o fluxo de elétrons, ora os deixam passar. Pela aplicação de certa 

voltagem a esses portões, podemos abri-los ou fechá-los para representar zeros e 

uns. Em suma, podemos controla-los. (BENYUS, 1997/2012, p.192/193) 

 

Segundo Conrad, a capacidade e a velocidade de processamento necessárias para 

realizar atividades básicas nos organismos, extrapolam os limites atuais da computação. “A 

velocidade vertiginosa dos modernos processadores não chega nem aos pés da potência 

necessária à realização dessas funções” (BENYUS, 1997/2012, p.192). Ou seja, o computador 

digital não é um “cérebro gigante”, é apenas uma máquina confiável e versátil que podemos 

controlar. Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.204) afirma que o segredo do desempenho 
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previsível está na harmonia dos seus componentes (militarmente) padronizados, pois 

funcionam a partir de comandos específicos, “de modo que qualquer programador no mundo 

possa consultar o manual para criar programas”. Assim, anula as possibilidades de correlações 

ativas e de efeitos colaterais de seus componentes, mesmo daqueles que poderiam ser 

benéficos ou brilhantes. Este controle inerente à cibernética é o “motivo pelo qual os nossos 

computadores, contrariamente ao nosso cérebro, não conseguem aprender” (CONRAD apud 

BENYUS, 1997/2012, p.204). Neste sentido, para Conrad, em comparação a computação 

orgânica, a evolução dos nossos computadores está imobilizada. 

Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.193) explica que “um meio de tornar os 

computadores mais rápidos seria encurtar o tempo de viagem dos elétrons pela redução das 

chaves, reunindo-as num espaço menor”. Contudo, existe um limite de redução dos 

componentes eletrônicos, apontado pelos engenheiros da computação, o chamado Ponto Um: 

“abaixo de 0,1 micrômetro (espessura de um segmento de DNA, ou 1/500 da espessura de um 

fio de cabelo humano), os elétrons simplesmente ‘riem-se’ das chaves fechadas e passam 

direto. Num sistema controlado, esse ‘descarrilamento’ seria um desastre” (BENYUS, 

1997/2012, p.193).  

Outra possibilidade é o multiprocessamento. Contudo, Conrad (apud BENYUS, 

1997/2012, p.204) adverte que a falta de controle causaria a paralização do sistema: não 

haveria como “ter certeza absoluta do que poderia acontecer quando muitos programas 

fossem usados ao mesmo tempo. Os programadores não poderiam simplesmente consultar o 

manual do usuário e prever como os programas se relacionariam entre si”.  

Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.202) observa que, para conhecer o verdadeiro 

computador do futuro, “tem de pousar o cursor sobre o neurônio e clicar duplamente”. A vida, 

afirma o biomimeticista, não se alimenta de números, pois computa tateando os caminhos em 

busca de soluções. Neste sentido, nos neurônios, “o reconhecimento de padrões é um processo 

físico, analítico, e não um processo lógico, como é o caso quando nossos computadores 

reconhecem um padrão de zeros e uns” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.197). 

Além disso, os neurocientistas não encontraram uma sede física da consciência, o que 

os levou à conclusão de que não existe um comando central. Como afirma Kevin Kelly, quem 

manda é a “sabedoria da rede”, constituída por uma “malha de nódulos (neurônios) ligados 

em democrático paralelismo – milhares ligados a milhares, ligados, por sua vez, a milhares de 

outros neurônios – todos os quais podem ser usados paralelamente para a solução de um 

problema” (BENYUS, 1997/2012, p.198). 
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Esta atuação em rede dos neurônios não é pela interligação de simples interruptores ou 

simples processadores, pois se trata da conexão entre bilhões de computadores complexos. 

Este conexionismo e multiprocessamento, realizado pelo cérebro para gerar pensamentos, 

sonhos ou ações, revela que “cada neurônio da rede cerebral é um sábio por si mesmo” 

(CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.200). Neste sentido, “ficou claro, em pouco tempo, 

para outros cientistas, que a comunicação entre neurônios era um fenômeno eletroquímico, 

uma espécie de dança muito mais complexa do que o simples ‘sim’ ou ‘não’ da ativação 

neuronal” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.200). Conrad compreende que, enquanto 

a computação tradicional é obcecada por controle, o cérebro é imprevisível por não ser uma 

estrutura programável como os dispositivos digitais. Além disso, o cérebro processa 

simultaneamente, em paralelo, de forma orgânica, tateando as formas de encaixes 

moleculares, e não lógica ou simbolicamente como realizam os computadores digitais de 

processamento linear. Desta forma, “o cérebro consegue ligar 100 bilhões desses 

computadores numa rede maciça [...] Dentro de cada neurônio, existem dezenas de milhares 

de moléculas envolvidas num fantástico pega-pega químico iniciado toda vez que, por 

exemplo, o telefone toca” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.195).  

Para chegar ao resultado dos biomas atuais, a vida fez experiências como se fosse uma 

criança brincando, como comparou biofísico alemão Helmut Tributsch.  
 

Ela se especializa em todas as áreas computacionais possíveis e aprende a solver os 

seus problemas criativamente, aproveitando cada uma das forças do armazém 

natural das forças físicas – elétrica, térmica, química, fotoquímica e quântica – para 

aprimorar fisicamente os neurônios e suas formas de comunicação entre si. Quando 

pequenas mudanças são permitidas sem problema, ocorre o acumulo gradual de 

efeitos benéficos, e a evolução avança para outro degrau na escala. (BENYUS, 

1997/2012, p.203) 

 

Para Conrad, a comparação entre o cérebro e os computadores digitais demonstra 

claramente que, para obtermos computadores melhores, precisamos considerar os resultados 

da avaliação das possibilidades do cérebro. “Primeiro, precisamos criar processadores que 

sejam potencialmente capazes por si mesmos. Projetá-los à imagem e semelhança da natureza, 

usando materiais que sejam maleáveis à evolução, embutidos num sistema com muita 

flexibilidade” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.195). Nesta perspectiva, Conrad 

reitera a facticidade da computação orgânica construída por humanos: “lembre-se de que não 

tenho ilusões. Venho de um laboratório de pesquisas da origem da vida e sei quanto a vida é 
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fantástica. Para imitar a natureza, o primeiro desafio a vencer é conseguir descrevê-la nos 

próprios termos dela” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.239). 

 

IV.2.7 – Biomimética: Inovação inspirada na natureza 
 

Através da engenharia Biomimética (do grego bios, e mimesis, imitação), o sentido 

desta associação entre o corpo orgânico e as tecnologias midiáticas que produzimos foi 

invertido. Ou seja, esta ciência busca desenvolver tecnologias inspiradas nas soluções 

maquínicas da vida, que após 3,8 bilhões de anos de evolução, aprendeu: “o que funciona. O 

que é apropriado, o que dura” (BENYUS, 1997/2012, p.10). Assim, a Biomimética reconhece 

a sabedoria e a misteriosa magia da natureza como fonte de inspiração para a construção de 

máquinas mais eficientes. Para Benyus (1997/2012, p.12), “a natureza, criativa por 

necessidade, já resolveu os problemas que estamos tentando resolver. Nosso desafio é 

aproveitar essas ideias testadas pelo tempo e reproduzi-las em nossas próprias vidas”. 

Os biomimeticistas, que unem os conhecimentos de engenheiro e biólogo, copiam e 

usam os modelos orgânicos para solucionar nossos problemas através das “obras-primas da 

natureza - fotossíntese, auto-montagem, seleção natural, ecossistemas auto-sustentáveis, 

olhos, ouvidos, peles, conchas, neurônios, terapias naturais e outras coisas mais” (BENYUS, 

1997/2012, p.10). A inovação inspirada na natureza, vislumbra computadores mais resistentes 

e adaptáveis, capazes de aprender e evoluir. Neste sentido, a autora investigou três pesquisas 

que almejam a possibilidade de uma futura computação biomimética.  

O biomimeticista Michael Conrad trabalhou durante algum tempo no departamento de 

matemática, no de física quântica, no de biologia molecular e no de biologia evolutiva. Na 

década de 1990, tornou-se presidente do conglomerado de tecnologia de ponta BioComputing 

Group na Wayne State university e presidente eleito da Sociedade Internacional de 

Biocomputação e Eletrônica Molecular. Após abandonar os zeros e uns da tecnologia digital, 

Conrad passou a se dedicar ao desenvolvimento de um computador molecular feito de 

carbono, com multiprocessadores que transmitem e relacionam as informações através do tato 

de peças-chaves moleculares, com diferentes formas, que se encaixam formando mosaicos. 

Nomeado como “tatiprocessamento”, este modelo de computação, baseado na fisiologia dos 

organismos vivos, seria, portanto, para Conrad, capaz de aprender e evoluir. 

A busca de Conrad por um novo sistema computacional que fosse capaz de evoluir 

teve início na década de 1970, quando buscou desenvolver um software digital de inteligência 
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artificial. O programa “EVOLUI foi a primeira tentativa do que agora se chama vida 

artificial” (BENYUS, 1997/2012, p.205). Nas décadas de 1980 e 1990, o movimento 

cibernético chamado “Conexionismo” também tentou imitar a rede cerebral através de 

softwares e multiprocessamento, mas, assim como Conrad, não obtiveram o êxito esperado, 

uma vez que a programação linear digital não “permitiria captar os processos biológicos” 

(CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.205).   

Na mesma época em que Conrad desenvolvia o software EVOLUI, a questão da 

evolução das moléculas lhe tomava os pensamentos. Neste momento, atinou para o fato de 

que os “sistemas biológicos não funcionam com sequências de comandos; eles trabalham com 

formas tridimensionais” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.205). Assim, surgiu-lhe a 

ideia dos “tatiprocessadores”: 

  
Enquanto permanecia deitado e pensando, ocorreu-me que o melhor 

“tatiprocessador” do mundo, a proteína, é também maleável ao impositivo da 

evolução. Se usássemos êmulos de moléculas de proteínas em sistemas 

computacionais, poderíamos criar-lhes variedades, ou melhor, permitir que se 

transformassem, que manipulassem as próprias estruturas de aminoácidos até que 

estes estivesses aptos a realizar uma nova tarefa. Eis aqui a minha criação 

revolucionária! Num átimo, num lampejo conceitual, o “tatiprocessador” me veio à 

mente. (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.205) 

 

O tatiprocessador, proposto por Michael Conrad, é uma forma de computação 

“inspirada nas relações do tipo chave e fechadura entre proteínas chamadas enzimas” 

(BENYUS, 1997/2012, p.189). Esta combinação estérica, na qual os “elementos de 

processamento usam a forma e o contato para ‘tatear’ o caminho para uma solução” é 

chamada de “computação quebra-cabeça” (BENYUS, 1997/2012, p.189). É assim que a 

natureza computa: “em vez de chaves ou computadores, a natureza computa com moléculas 

que se encaixam como num quebra-cabeça, compondo uma solução” (CONRAD apud 

BENYUS, 1997/2012, p.194). Além disso, as moléculas orgânicas de carbono são maleáveis, 

algo fundamental para uma computação que se baseia no contato ou na combinação de formas 

para achar a solução de um problema. Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.194) sublinha a 

resistência da base material, composta de carbono, que forma as diferentes peças moleculares: 

“não fendem nem se desgastam e, embora possam ser curvadas ou achatadas sempre retomam 

a forma original”. 
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Compostos de carbono, sob milhões de formas diferentes, agregam-se, separam-se e 

tornam a agregar-se para repassar mensagens. Esse processo não ocorre apenas nos 

neurônios – ocorre também nas células comuns. A computação baseada em formas 

ou pela combinação estérica de moléculas é o ponto central de fenômenos como 

ligações entre receptores de hormônios, correspondência entre anticorpos e 

antígenos, repasse de informações genéticas e diferenciação entre células, apenas 

para citar alguns. A vida usa as formas das substâncias para identificar, classificar, 

deduzir e decidir o que fazer. (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.196). 

 

Na natureza, forma é sinônimo de função. “Por terem uma forma especifica, que pode 

‘sentir’ ou perceber outas formas, as moléculas são perfeitas identificadoras de padrões. E a 

computação é justamente isso: identificação de padrões!” (BENYUS, 1997/2012, p.205). 

Diante da eficiência do carbono, adotado pela vida como substrato para computar, Conrad 

(apud BENYUS, 1997/2012, p.197), compreende que, “se quisermos fazer experiências com a 

computação física, como alternativa à computação lógica ou simbólica, teremos de acabar 

dizendo adeus ao silício e das as boas-vidas ao carbono”. Mesmo se desejarmos manter a 

lógica do processamento simbólico e linear da cibernética, Conrad adverte que devemos 

substituir o silício pelo carbono. Esta conversão material, é denominada pelo biomimeticista 

como “computação digital com cadeias de carbono”.  

No tatiprocessador, a superfície seria cheia de moléculas receptoras que, 

paralelamente, funcionam como processadores sensíveis à luz. Através da analogia com o 

nosso sistema ocular, Conrad compara este conjunto de sensores com o “bastonete”. Neste 

sentido, cada processador identificaria uma parte da imagem luminosa incidente. Quando 

combinadas as informações captadas em fragmentos por múltiplos processadores moleculares, 

a imagem inteira seria formada. “Sem o uso de um único fio elétrico ou transistor de silício, 

haveria a classificação, codificação, feita simultaneamente, de um grande número de sinais 

diferentes, para a obtenção de uma resposta coerente” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, 

p.207). 

Ao ser questionado sobre a previsão para o lançamento dos primeiros 

tatiprocessadores, Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.209) estimou em 50 anos, mas 

confessa que “queria dizer 1.000 anos”. Ainda não existe infra-estrutura de fornecimento de 

peças no campo da eletrônica molecular. Diferente da tecnologia digital, “não temos como 

pegar um catálogo e pedir por telefone o fornecimento de peças para montar um computador 

desse tipo” (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.209). Contudo, em seus trabalhos, 
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descreve a tão sonhada fábrica de computadores moleculares que, ele assegura, ser diferente 

de qualquer fábrica que conhecemos atualmente.   

 
É mais parecida com um grande complexo pecuarista, resultado da imitação dos 

truques evolutivos da natureza. Cada componente, tanto no que diz respeito a 

equipamento, quanto a programas, será induzido a evoluir, por meio de seleção 

artificial, para cumprir tarefas da melhor forma possível e correlacionar-se bem com 

outros componentes do sistema. Nesse ambiente co-evolucionário, a fábrica de 

computadores moleculares se assemelhará a um ecossistema feito de “membros” 

diferentes competindo uns com os outros para trabalhar na mais perfeita harmonia e 

aumentar a eficiência e a produção. (CONRAD apud BENYUS, 1997/2012, p.210) 

 

Embora não haja uma forma física prevista para o computador molecular, Conrad explica 

que o funcionamento dos tatiprocessadores é realizado através de receptores luminosos de 

carbono que boiam num meio líquido. A depender da frequência luminosa, um desses 

receptores poderia liberar uma molécula com a forma de “um triângulo; o outro, um quadrado; 

o terceiro, uma forma que faria a junção do triângulo e o quadrado. Essas moléculas liberadas 

boiariam livremente na solução até que encontrassem as formas que as completassem” 

(BENYUS, 1997/2012, p.206). Como peças de um quebra-cabeça, as diferentes formas se 

encaixariam entre si e formariam um “mosaico” que, “geometricamente, representariam as 

frequências recebidas, os sinais de luz. A diferença entre os mosaicos seria um meio de 

classificar as emissões de luz ou de nomeá-las” (BENYUS, 1997/2012, p.206). Contudo, 

Conrad (apud BENYUS, 1997/2012, p.206) adverte que, em comparação com os interruptores 

digitais, esta forma de processamento de informações chegaria a ser cinco vezes mais lenta: 

“Lembre-se de que não vamos tentar fazer aquilo que os computadores digitais fazem bem: 

não vamos tentar vence-los na especialidade deles”.  

Na década de 1990, já se cogitava aumentar a velocidade da capacidade de processamento 

dos computadores passando a usar impulsos luminosos para representar zeros e uns, no lugar 

de elétrons. Como muitas moléculas orgânicas são altamente sensíveis à luz, as mudanças que 

ocorrem, previsivelmente, na forma de algumas proteínas, quando são atingidas por certas 

frequências luminosas, abrem uma possibilidade de construção simbólica binária, semelhante 

ao digital, utilizando os diferentes estados que a molécula estabelece. Por exemplo, o 

movimento de enroscar e desenroscar da bacteriorrodopsina (ou, como chamam os amigos de 

Felix Hong, “BR”). Esta antiga proteína, há bilhões de anos, encontra-se, em estado natural, 

“na membrana plasmática de uma bactéria minúscula, baciloforme, flagelada, chamada 
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Halobacterium halobium”. A BR é um importante aliado para a sobrevivência desta bactéria 

que “vive, reproduz e luta pela sobrevivência numa das condições mais severas que a vida 

pode apresentar, como na baía de São Franscisco, para os lados do Silicon Valley” (HONG 

apud BENYUS, 1997/2012, p.216). Neste contexto natural, durante o dia, a temperatura é 

alta, mas à noite é baixa e a água é dez vezes mais salgada que no Pacífico. Graças à 

bacteriorrodopsina, a Halobacterium é capaz de suportar até 100 graus Celsius. A BR é a 

molécula favorita de Felix Hong e de um nicho de pesquisadores computação molecular, pois 

esta é uma substância inteligente que, ao mesmo tempo, funciona como uma coletora e uma 

bomba de prótons.  

 
Basicamente, a luz solar faz com que a BR mude de forma, na membrana. À medida 

que se move, ela libera um próton – íon de hidrogênio positivamente carregado – de 

dentro da membrana para o meio externo. Fóton após fóton bombardeia um próton 

atrás do outro, até que, finalmente, haja um acumulo de partículas positivamente 

carregadas no exterior da membrana em relação ao interior – um potencial de 

membrana pronto para realizar trabalho. (BENYUS, 1997/2012, p.216) 

 

A capacidade da BR de reação imediata a certas frequências de luz significa que 

“podemos usar determinada coloração luminosa para enroscá-la (gravação de uns) e outra 

para desenroscá-la (gravação de zeros)” (BENYUS, 1997/2012, p.218). Por exemplo, 

podemos estabelecer a absorção da luz verde em estado de relaxamento e da luz vermelha 

quando estiver enroscada. Assim, ao ser banhada de luz verde, a proteína BR se enroscaria e 

entraria num estado de absorção de luz vermelha. Quando fosse iluminada com luz vermelha, 

ela se desenroscaria, voltando ao estado de absorção de luz verde. “Seria um processo 

infindável de mudança de estado, controlado pela luz” (BENYUS, 1997/2012, p.218). Mas, 

como e porque utilizar uma proteína tão pequena para o armazenamento de informação?  

Segundo Felix Hong (apud BENYUS, 1997/2012, p.218), é possível extrair a BR da 

Halobacterium e misturá-la com substâncias plásticas. Neste sentido, podem ser “embutidas 

num material sólido com graus de densidade maiores que os das chaves convencionais e 

podem ser ativadas e desativadas por meio de ondas de luz – nenhum tunelamento de elétrons 

com que nos preocuparmos nem nenhum acumulo de calor” (BENYUS, 1997/2012, p.215). 

Hong explica que no modelo de computação optomolecular: 

 
[...] a superfície funcional do disco seria coberta com moléculas da BR (muito 

menores do que os cristais de óxido de ferro) reunidas compactamente, lado a lado. 
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Os cabeçotes de leitura e gravação seriam feixes de laser que, direcionados para os 

“endereços” ou setores específicos do drive, enroscariam e desenroscariam as 

moléculas, armazenando, assim, zeros e uns e depois os leriam. Um detector óptico 

faria a avaliação do fato de a luz ter sido ou não absorvida em cada setor. Para evitar 

o apagamento de informações durante o processo de leitura, um segundo feixe de 

luz seria emitido depois do feixe de luz vermelha para fazer a BR voltar ao seu 

estado anterior. (BENYUS, 1997/2012, p.218) 

 

Cientistas russos criaram uma película à base de BR capaz de verter e reverter durante 

quinze anos. Diante dessa estabilidade constatada, os cientistas cogitaram que este é um bom 

meio de armazenamento de dados. Nos EUA, Robert R. Birge, diretor do Centro de Eletrônica 

Molecular W. M. Keck da Syracuse University, formou uma equipe com o físico Rick 

Lawrence, da Hughes Aircraft Corporation - Los Angeles, para testar um dispositivo de 

armazenamento de dados usando a BR. “Eles assentaram mil camadas de moléculas da BR, 

cada uma das quais da espessura de uma dessas moléculas, numa plaqueta de quartzo do 

tamanho da unha do polegar” (BENYUS, 1997/2012, p.218). “Parecia um pedaço de vidro 

límpido e de um vermelho vivo e intenso – descreve Birge” (apud BENYUS, 1997/2012, 

p.219). Os resultados desta pesquisa constataram que a potência de dados armazenados e a 

velocidade de acesso ao conteúdo eram muito superiores em comparação aos dispositivos da 

época – em 1997, quando Benyus escreveu o livro Biomimética, o disquete era o principal 

suporte de armazenamento digital. Por este motivo, defende que o tempo de acesso aos dados 

armazenados seria muito reduzido também, já que a BR leva apenas cinco trilionésimos de 

segundo para mudar do estado de absorção: “conceda-lhe um nanossegundo, e ela se 

enroscará e desenroscará 2 mil vezes, desempenho mil vezes superior ao dos dispositivos 

magnéticos convencionais de armazenamento” (BIRGE apud BENYUS, 1997/2012, p.219). 

Nesta perspectiva, pesquisadores do Centro de Pesquisas Navais de Gahlgren da Virgínia, 

esperam achar ou criar uma variedade da Halobacterium com uma capacidade de mudança de 

estado mais rápida do que a da BR para aumentar a potência de armazenamento e transmissão 

de dados.  

Contudo, a utilização reduzida da BR, apenas para armazenar zeros e uns, não satisfaz 

Robert Birge que, junto com sua empresa Biological Components Corporation, ambiciona 

usar “o dispositivo de memória em 3-D para armazenar imagens holográficas na BR, por 

meio da gravação de padrões de claro e escuro, em vez de series de zeros e uns” (BENYUS, 

1997/2012, p.220). 
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O holograma é criado pela incidência de dois feixes de luz numa película. Um dos 

feixes de luz contém a imagem e o outro é luz pura, chamada de feixe de luz de 

referência. Na área de interferência do feixe de luz na película, ocorre a criação de 

uma marcação única. A interferência construtora (a imagem) é registrada na forma 

de áreas luminosas. Quando precisa invocar ou exibir a imagem original, você 

simplesmente banha o holograma com luz comum – o feixe de referência – e ele 

reproduz o padrão original, gravado. No dispositivo de Birge, a película seria a BR, 

e a luz e os padrões escuros das ondas de luz seriam armazenados nas moléculas 

enroscadas e nas desenroscadas. (BENYUS, 1997/2012, p.220) 

 

Benyus (1997/2012, p.220) sublinha que a “memória holográfica é especialmente útil 

no que se chama de correlação ou correspondência de imagens”. Em gravações, através de 

lentes Fourier, a imagem se transforma numa “figura de frequência”, o que possibilita “que o 

correlacionador holográfico consiga reconhecer e estabelecer a correspondência de um objeto 

mesmo que este esteja sob uma inclinação diferente da que estava quando foi gravado” 

(BENYUS, 1997/2012, p.221). Ou seja, “transformadas de Fourier feitas com filme 

convencional podem ser superpostas como películas transparentes e expostas a luz – quando a 

luz passa por duas transformadas no mesmo lugar, temos a correlação” (BENYUS, 

1997/2012, p.221).  

Na prática, este sistema seria capaz de reconhecer rostos através da correspondência 

com as imagens armazenadas no banco de dados, mesmo que partes da face não estivessem da 

mesma forma; por exemplo, uma expressão séria ou sorridente, ou a pele mais enrugada com 

o passar do tempo. “O sistema conseguiria reconhecer o rosto inteiro, pois o holograma 

armazena o todo em cada uma das partes que o compõem” (BENYUS, 1997/2012, p.221). 

Para fazer esta mesma ação computacional com um dispositivo de verificação digital, 

“teríamos de transformar a imagem da pessoa em zeros e uns e depois varrer pixel por pixel à 

procura de uma série de números no banco de dados que combinasse com os números 

relativos a essa pessoa” (BENYUS, 1997/2012, p.221). No correlator holográfico, contudo, os 

números dão lugar à conjuntos de fotografias empilhadas, nas quais o dispositivo procura a 

luz que passa entre elas – o que significa a correspondência. “Birge acredita que a memória 

holográfica poderia ter um importante papel na visão de robôs, na inteligência artificial, em 

correlatores ópticos e em outras áreas ávidas por inovações em dispositivos criadores de 

padrões complexos” (BENYUS, 1997/2012, p.222). Apesar das fantásticas propostas de Birge 

de utilizar o sistema de memória holográfica composto de BR, Benyus considera esta 
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abordagem computacional “um pouco limitada – ‘digital’ demais” (BENYUS, 1997/2012, 

p.222).  

Stuart Hameroff, anestesiologista, tira a consciência das pessoas e devolve todos os 

dias. Para o cientista, a origem da consciência está nos tubos de polímeros chamados 

microtúbulos que, apesar de estarem presentes em todas as células do corpo, eram 

desconhecidas antes dos anos 1970. Ou seja, “sem os microtúbulos, não conseguiríamos sentir 

o mundo, engolir ou crescer” (BENYUS, 1997/2012, p.224). O cérebro é cheio dessas redes 

de microtúbulos, cujo papel “não é apenas de transportadores e componentes estruturais, mas 

também de formadores e controladores de ligações sinápticas chamadas ramificações 

dendríticas” (BENYUS, 1997/2012, p.224).  

Para Hameroff (apud BENYUS, 1997/2012, p.225), “talvez a rede de citoesqueleto 

seja o ‘segredo fundamental’ na hierarquia cognitiva, o porão da consciência”. Neste sentido, 

considera que o citoesqueleto é “uma rede de sinalização complexa, um processador de 

codificação, armazenamento e notificação dos nossos pensamentos. Em suma, é um 

computador biológico” (BENYUS, 1997/2012, p.225). De acordo com Hameroff, a revolução 

na computação virá da rede de microfilamentos (citoesqueletos) que se formam e se desfazem 

em células. 

A terceira proposta apresentada por Benyus de computação molecular orgânica utiliza 

as moléculas de DNA como fonte material de inspiração: trata-se de um modo de computação 

paralela, no qual a molécula de DNA possui a capacidade de voltar à mesma forma original, 

após ser decomposta por aquecimento. A partir do resfriamento, o mosaico é remontado até a 

última fração automaticamente. Portanto, neste processo orgânico, existe uma memória 

anterior à matéria, chamada de “campo mórfico” pelos físicos quânticos. Este processo de 

automontagem também está presente na computação estérica do tatiprocessador, proposta por 

Conrad.  

As trilhões de moléculas de DNA atuam, particularmente, como processadores 

conectados em rede. Devido ao multiprocessamento paralelo, as partículas de DNA 

conseguem gerar bilhões de soluções possíveis simultaneamente, enquanto os computadores 

digitais de processamento linear e centralizado conseguem lidar com apenas uma solução por 

vez. Este é o meio computacional oferecido pela natureza para resolver problemas humanos 

complexos, que requerem processamento simultâneo, tais como telefonia e inteligência 

artificial. 
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A euforia sobre esta possibilidade tecnológica é tamanha que, na Conferência sobre 

computação baseada em moléculas de DNA, “um dos palestrantes disse que um computador 

com processadores à base de moléculas de DNA medindo 1 metro cúbico seria capaz de 

armazenar mais informação do que todos os computadores existentes no mundo” (BENYUS, 

1997/2012, p.237).  

 
Para ser mais especifico, Eric Baum, do NEC Research Institute em Princeton, 

estimou que uma solução de mil litros de DNA poderia conter, sob a forma de 

código, 1020 (dez vinte avos) (1 seguido de 20 zeros) “palavras” ou unidades de 

informação. Outro palestrante calculou que o fundo de um tubo de ensaio de DNA 

poderia armazenar um milhão de vezes mais informação que o cérebro humano 

inteiro. (BENYUS, 1997/2012, p.237) 

 

A crença de alguns biomimeticistas de que a computação molecular entraria em 

competição com a computação eletrônica digital a curto prazo, com previsão de 5 anos, não se 

concretizou. 18 anos após a publicação de Benyus, os projetos de computação biomimética 

continuam em fase embrionária. Não existem exemplares no mercado de dispositivos que 

utilizem as estratégias biológicas para chegar aos efeitos desejados pela computação; as 

pesquisas se desenvolvem a duras custas, com pouco investimento financeiro, já que a 

tecnologia digital recebe a maior parte dos fundos, desperdiçando dinheiro e tempo de forma 

astronômica já que não é capaz de atingir a todos os anseios que esperamos de uma máquina 

“inteligente”.  
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Considerações finais 
 

Apesar de considerar a pintura como uma forma de projeção visual cinemática, 

Greenaway se refere à morte do cinema como o fim da circulação industrial da película de 

celuloide, além do desuso exponencial do aparato técnico convencional e dos hábitos de 

consumo associados aos formatos do cinema norte-americano de narrativa clássica. Sua 

experiência artística, tanto com a cinematografia clássica quanto com as mídias audiovisuais 

pós-celuloide, tornou-o um grande entusiasta das possibilidades digitais para a experiência 

cinemática. De certo modo, seu discurso menospreza excessivamente a potência estética do 

filme de celuloide e ignora diversas experiências com a película muito diferentes do modelo 

tradicional de narrativa clássica, como o “cinema experimental”, que obteve versões de 

grandes pintores como Andy Warhol e Salvador Dalí ou o cinema praticado nos quinze 

primeiros anos do cinematógrafo. Estes outros caminhos exibem as ricas possibilidades de 

expressão dos conteúdos fílmicos, além do tradicionalmente exercido dentro da indústria 

cinematográfica do século XX e XXI. O filme de celuloide é um suporte material que possui 

muitos registros importantes da história do final do século XIX e XX. Por este motivo, a 

priori, torna-se evidente a necessidade de mantermos a capacidade técnica de produzir e 

projetar em película, e não descartá-la como fizemos com as fitas magnéticas da décadas de 

1970, que, apesar da conservação material, devido à ausência de mídias reprodutoras, 

tornaram-se conteúdos inacessíveis, portanto, obsoletos. Mesmo no sentido mais estrito, as 

experiências poéticas do cinema nos permitem conexões catárticas. Portanto, jamais 

deveríamos reivindicar o fim da película, assim como não deveria haver o fim da lanterna 

mágica e de muitas outras invenções mágicas que projetavam imagens em movimento de 

forma espetacular.  

Neste sentido, Greenaway vislumbra um futuro progressivo para o cinema em que o 

passado é soterrado para a construção de novas estruturas, supostamente, mais eficientes e 

excitantes.  Assim, presume que escaparemos da tirania industrial do cinema através da 

tecnologia digital que, pretensiosamente, deseja se tornar uma mídia universal. Se por um 

lado ocorreu um barateamento da produção cinematográfica, que possibilitou o surgimento 

disperso de múltiplas formas audiovisuais (nem sempre enquadradas como cinema); por 

outro, a concentração e o controle das mídias nunca foi tão forte. Portanto, a indesejável 

padronização técnica do ecossistema das mídias vislumbra a possibilidade real de se 

estabelecer através da cibernética.  
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A cibernética soluciona tecnicamente, com mais facilidade e precisão, muitas 

pretensões que a expressão audiovisual sempre almejou. A tecnologia digital possibilita emitir 

blocos de sensações em múltiplos formatos admiráveis por meio da percepção humana. 

Oferece uma condição cognitiva e estética desafiadora que nos leva a experimentar diferentes 

formas de projeção de imagens e sons. Os efeitos audiovisuais alcançados pelos dispositivos 

digitais permitem a expansão das formas de expressão artística, pois agregam diferentes 

possibilidades às outras mídias presentes. Seu poder de simulação é tão convincente que a 

cibernética se tornou ubíqua – onipresente, invisível e integrada às ações e comportamentos 

“naturais” das pessoas. Esta conquista da informática é bastante celebrada por muitos 

escritores de arte e mídia que propõem, inclusive, a morte das mídias anteriores.  

Além de incorporem o discurso de que a tecnologia digital é uma forma confiável e 

segura de armazenamento de dados, estes autores destacam o poder de simulação audiovisual 

dos dispositivos digitais para a projeção mimética da linguagem das mídias anteriores, além 

de facilitar o controle dos parâmetros sonoros e visuais. Neste sentido, os dispositivos digitais 

expandem as possibilidades estruturais e estéticas das projeções cinematográficas, seja em 

relação à definição e qualidade da imagem, criação e dispersão dos objetos audiovisuais ou 

potência de hibridização dos conteúdos enunciados. A ubiquidade cibernética, portanto, 

acompanha a promessa de um mundo de mídias mágico, com a potência de reformatar a 

escrita cognitiva sensitiva dos usuários culturais destas tecnologias de expressão. Através 

destes argumentos, o discurso da convergência midiática consagra as indústrias de mídias 

digitas, que almejam ser o único suporte técnico e o padrão hegemônico de uma única espécie 

de mídia. Concentrar os esforços em uma única estrutura de hardware, contudo, não é uma 

boa estratégia cultural.  

Por meio do discurso de que o computador é uma meta-mídia universal que dispensa a 

presença de outros aparatos técnicos, pois cumpre a função técnica e estética de todas as 

mídias pré-digitais, devido à capacidade da tela digital de simulação mimética da forma de 

outras mídias, muitas vezes, ignora-se a necessidade de uma variedade de tecnologias de 

comunicação no ecossistema de mídias para o estabelecimento profícuo de uma rede de 

produção, circulação e armazenamento de saberes para o futuro. Assim, discriminam outras 

múltiplas possibilidades latentes de escrita do movimento, retirando-as da semiosfera das 

convenções linguísticas que, quanto mais diversa e maleável, melhor para a história da 

humanidade e sua rede global de informações. Contudo, caminhamos no sentido da 

padronização técnica diante do poder de simulação midiática da cibernética que satisfaz 
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muitos artistas e teóricos. Neste sentido, o desejo pela experiência com novas mídias é um 

raro fenômeno entre os poucos engenheiros, cientistas e artesões da mídia. Atualmente, há em 

abundância e, quase exclusividade, atualizações ou a busca pelo esgotamento das 

possibilidades estéticas da tecnologia digital. Portanto, poucas são as pesquisas para criar 

novos dispositivos midiáticos construídos com materiais diferentes do silício dos suportes 

cibernéticos e sua lógica simbólica numérica binária. Entretanto, além dos experimentos no 

campo da computação biomimética, que propõe construir máquinas inspiradas nas tecnologias 

biológicas, podemos citar duas direções que investigam inovadoras técnicas midiáticas 

analógicas.  

 

        Figura 18a - Projetor cinematográfico 3D de Julien Maire, 2014 

 
                                                                Fonte: IMAL.org/Flickr 

 

Em 2014, o artista francês Julien Maire encontrou uma nova forma arqueológica de 

projeção cinematográfica tridimensional, através da rolagem de pequenas esculturas 

translucidas, impressas por uma impressora 3D. Neste caso, tanto o material como a projeção 

luminosa são tridimensionais. Victoria Turk (2014) observa que as narrativas de imagens 

tridismensionais em movimento, projetadas pela mídia estereolitográfica (stereolithographic) 

de Maire, exibem cenas curtas, com menos de um minuto de duração, em loop contínuo, 

como grande parte dos dispositivos óticos do século XIX. Apesar das projeções serem em 
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tons de cinza e branco, Felipe Velloso (2014) explica que sua invenção é capaz de projetar 

cores, pois funciona como um vitral de igreja. Portanto, através da utilização de materiais 

coloridos para modelar os “frames-esculturas” ou de luzes com diferentes comprimentos de 

onda, este aparato técnico possibilita a exibição de imagens tridimensionais, coloridas e em 

movimento. Desta forma, a máquina estética de Maire se desenvolve no contrafluxo da 

hegemônica digitalização do cinema, pois realiza projeções visuais tridimensionais que 

rememoram a cinematografia baseada na materialidade da mídia. 

 

         Figura 18b - Detalhe dos “frames-esculturas” do projetor de Julien Maire, 2014 

 
                                                                Fonte: IMAL.org/Flickr 
 

Como demonstram as figuras 18a e 18b, a aparência do projetor de Maire, apesar das 

explícitas diferenças, apresenta algumas semelhanças com os projetores de película de 

celuloide, sobretudo, os furos na lateral dos quadros e os pequenos intervalos sem informação 

entre um instante e o outro. Nesta perspectiva, as impressoras 3D sugerem a possibilidade de 

imprimirmos película de celuloide. Assim, seriamos capazes de reativar a circulação de uma 

mídia que deixou de ser produzida industrialmente, porém ainda não existem evidências desta 

busca técnica.  

O norte-americano Jason Sapan trabalha há 40 anos com imagens holográficas no 

Holographic Studio, localizado em Nova York. Sua proposta técnica para exibições de 
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imagens holográficas utiliza películas de plástico ou vidro transparente, cobertas com gelatina 

e grãos de iodeto de prata. Devido a espessura deste suporte analógico, é possível esculpir a 

forma da imagem na parte gelatinosa do material. Assim, as ondas de luz, quando colidem 

com a película, são modeladas e refletem a mesma forma do molde. Sapan explica que os 

grãos de iodeto de prata da película holográfica são muito menores do que os da película 

fotográfica, o que permite uma maior resolução dos detalhes da imagem. Neste sentido, tanto 

a projeção tridimensional de Julien Maire, através dos “frames-esculturas”, como os 

hologramas de película esculpida de Jason Sapan, consistem em experimentos que atualizam 

artifícios técnicos ancestrais presentes nos mundos de mídias pré-digitais. Contudo, com força 

e investimento muito inferiores aos das indústrias hegemônicas de mídias, que optaram pela 

padronização técnica através da cibernética. 

Em outra perspectiva, um exemplo de expressão cibernética que atualiza a estética de 

antigas mídias cinematográficas, suprimidas pela história oficial do cinema, tem se 

manifestado na forma de GIF’s animados. Além de reinserem as curtas narrativas em loop ao 

repertório habitual das experiências cinemáticas, em determinados casos, ocorrem impressões 

visuais análogas às das máquinas óticas anteriores ao século XX: por exemplo, o formato 

circular das animações giratórias do fenaquitoscópio, conforme evidencia a comparação entre 

as figuras 19a e 19b abaixo: 

 

   Figura 19a –Fenaquitoscópio, séc. XIX         Figura 19b - GIF animado digital, séc. XXI 

         
Fonte: http://38.media.tumblr.com/2627f8f85f19 

        a0712fe9d26bbfab88da/tumblr_nizak3K 

                         dqp1r9jbwno1_500.gif 

         Fonte: https://www.facebook.com/michele. 
                perroni.1/posts/1040279966022537 
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As diferentes soluções de projeções tridimensionais, sejam estereoscópicas, 

holográficas ou esculturais, pretendem ampliar a experiência visual, para inserir na 

cinematografia outra qualidade que nossa visão possui: a projeção de volume e profundidade. 

Contudo, ainda não atingimos o sonho do cinema de projetar imagens exatamente como a 

realidade é visualizada por nosso complexo aparelho ocular. 

Apesar das diversas analogias teóricas entre a cibernética e a tecnologia orgânica da 

natureza, não existem aproximações pertinentes entre o funcionamento das máquinas digitais 

e a fisiologia dos organismos vivos, pois possuem soluções computacionais completamente 

distintas: por um lado, os computadores digitais se baseiam numa dupla de símbolos 

matemáticos (0 e 1), organizados em linhas, que ultrapassam o gargalo de Von Neumann, 

onde as sequências numéricas são decodificadas, para emitir suas exatas ordens do que deve 

ser exibido pelo dispositivo audiovisual cibernético de silício. Assim, através da projeção de 

sons e imagens que respondem aos comandos de um processador central, podemos acessar as 

informação inscritas em linhas numéricas que, no formato matemático, são indecifráveis para 

percepção humana.  

Por outro lado, para transmitir informações, a natureza utiliza uma rede paralela, 

composta por bilhões de processadores moleculares de carbono que computam 

simultaneamente através de sinais eletroquímicos e do encaixe das diferentes formas das 

moléculas. Portanto, o multiprocessamento orgânico não é simbólico, nem linear. É muito 

mais complexo e sofisticado do que a redução conceitual que compara a fisiologia da natureza 

com o funcionamento da tecnologia digital. Neste sentido, a cibernética não é um meio de 

computação orgânico, já que a vida não é binária. Bem como a cibernética, a cultura não é 

natural: é, absolutamente, artificial. Portanto, aproximações entre a cultura e a cibernética são 

extremamente plausíveis, pois ambas utilizam convenções binárias (0 ou 1, homem ou 

mulher, homossexual ou heterossexual, ativo ou passivo, branco ou preto, velho ou novo). 

Uma vez que foi rompida a associação entre o conceito de cinema e a materialidade de 

uma mídia específica (o filme de celuloide), podemos inferir que a cinematografia se refere à 

uma sensação, um efeito estético e não à um dispositivo de comunicação emissor que é 

apenas potência sem o leitor. Neste sentido, o corpo é o proto-cinema, já que se constitui 

como um suporte técnico de transmissão e armazenamento de dados, por onde todas as 

mensagens fotossensíveis atravessam e são traduzidas a partir dos sinais físico-químicos. 

Se a mídia cinematográfica primordial é o corpo humano, então o cinema só morrerá 

junto com a percepção humana, como elucubrou Hezorg em Chambre 666. Assim, em seu 
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sentido mais expandido, poderíamos considerar o cinema como a (im)pura sensação de 

visualizar imagens em movimento através das máquinas estéticas. Neste processo, inclui-se a 

tecnologia do próprio corpo e nunca a exclui de qualquer experiência cinematográfica. Esta 

sim é uma mídia ubíqua no campo do cinema, pois qualquer conteúdo cinematográfico, 

obrigatoriamente, passa por esta tradução orgânica. Portanto, são infinitas as possibilidades de 

leitura resultantes de uma mesma fonte de informação, diante dos bilhões de processamentos 

paralelos químicos e físicos que ocorrem para decodificar os impulsos sensitivos.  

Nesta perspectiva, o cinema, e as artes em geral, devem ser pautados dentro do campo 

da imaginação e não nos termos da materialidade que apenas acrescenta meios potenciais de 

ilusão sensitiva. Neste sentido, a realidade também se apresenta na forma de delírio; na 

atualidade, por ser maquínicamente padronizada, possui uma aparência universal, inclusive, 

construída através do poder estruturante do inconsciente coletivo, conforme Guattari, 

Deleuze, Freud, Lacan e tantos outros buscaram demonstrar. O misterioso inconsciente nos 

transporta para o domínio dos sonhos, que Zielinski (2013, p.259) afirma ser a máquina 

mental mais poderosa. O controle dos sonhos é, portanto, uma potente forma de coerção 

aplicada pelas instituições hegemônicas que, através dos conteúdos midiáticos, estruturam a 

microfísica do poder. Neste sentido, um fenômeno interessante desta arquitetura maquínica da 

subjetividade se refere às programações culturais, que são tão enraizadas e automatizadas nos 

corpos, que as expressões são tidas como naturais, mesmo que sejam, essencialmente, 

artificiais, como as identidades de gênero, a língua “materna” ou o caminhar bípede. A 

educação, como diria Deleuze e Guattari (1995/2007), não ensina, apenas ensigna o programa 

que lhe foi passado. Por este motivo, os educadores (professores, familiares e a comunidade 

em geral) podem se ocupar da reprogramação cultural, em busca de subjetividades 

individualizadas e plurais, fora dos esquemas da cultura de massa. Sobretudo, em relação às 

crianças, pois possuem um campo de aprendizagem mais amplo a ser desenvolvido, se 

comparado aos adultos e seus inconscientes cristalizados após décadas de repetições 

cognitivas e sensitivas cotidianas. Contudo, não existe limite de idade para compreender a 

rigidez maquínica da subjetividade e mergulhar no universo de possibilidades que fogem à 

norma dominante que coloniza as mentes em escala global.  

Definitivamente, o atual mundo de mídias não é pós-mídia no sentido empregado por 

Guattari, que vislumbrou uma sociedade “pós-mídia de massa”, a partir da comunicação 

rizomática, portanto, horizontal e descentralizada. Uma vez que a tecnologia que celebra esta 

conquista é a rede da internet, devemos repensar esta associação, pois a web é um dispositivo 
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extremamente concentrada e vinculada aos oligopólios dos sistemas de mídias hegemônicos 

que, com uma nova aparência, permanecem massivos e verticalizados, apesar de permitirem a 

comunicação um-para-um em tempo real – algo que o telefone já permitia. A possibilidade de 

postar um filme na web não implica que este será visualizado por um grande número de 

pessoas, pois é necessário pagar para acessar a rede, pagar para ser impulsionado e disputar a 

atenção dos leitores com a superabundância de conteúdos disponíveis. Portanto, as produções 

industriais continuam a ser as grandes beneficiadas nesta rede.  

A supervalorização da película e da cibernética inibe o (re)surgimento de outras mídias 

cinematográficas. Nesta perspectiva, o termo cinema representa, principalmente, um conceito 

bastante restrito, stricto sensu nos termos de Arlindo Machado, que está relacionado à uma 

expressão artística e comercial com recente tradição histórica – pouco mais de um século. 

Entretanto, apesar de grande parte dos estudos de cinema desconsiderarem a ampla potência 

cinemática dos artefatos pré-celuloide, os trabalhos de arqueologia da mídia relatam uma rica 

e abundante taxonomia milenar de diferentes máquinas estéticas de projeção de imagens em 

movimento que nos relembra os futuros esquecidos do cinema.  

  

Manifesto sobre a morte do capitalismo 

 

O sonho de um mundo pós-industrial é possível de ser conquistado através da 

internet? De fato, a grande velocidade e facilidade da internet para dispersar imagens e textos 

pode ser utilizada a favor da difusão do conhecimento técnico. Utopicamente, através da 

transmissão de saberes em redes digitais, poderíamos construir meios de fugir do sistema 

hegemônico de mídias. Seria necessário formar um grupo de voluntários com profundos 

conhecimentos sobre engenharias midiáticas para coletivamente projetar e disponibilizar 

livremente o modo de fabricar as invenções. Um exemplo de inciativa que utiliza este 

discurso, cuja missão é quebrar as patentes indústriais de máquinas importantes para a vida 

moderna existir, é o open source ecology (www.opensourceecology.org).  Fundada por 

Marcin Jakubowski, em 2003, a rede colaborativa aberta de engenheiros, produtores, e 

construtores pretende disponibilizar os projetos de construção e desenvolvimento das 50 

máquinas mais importantes para a vida moderna existir. Um scanner 3D e uma impressora 3D 

são as únicas mídias previstas na lista. Apesar de outros importantes meios de comunicação 

não terem sido contemplados, esta revolucionária forma colaborativa de trabalho voluntário 

prevê para a máquina o máximo de durabilidade, eficiência e a possibilidade de 
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melhoramentos posteriores caso alguma peça seja atualizada; além do construtor/usuário 

poder consertar sua própria máquina, em caso de defeitos inesperados. Diante da política da 

obsolescência programada, aplicada pelas indústrias e comércio, estas condições de produção 

dos suportes técnicos, propostas pelo open source ecology, são fundamentais para minimizar 

o descarte de objetos materiais compreendidos como “lixo”.  

Na perspectiva da quebra de patentes das indústrias de tecnologias da informação, 

outra iniciativa que se destaca é o Movimento Software Livre (MSL). Fundado, formalmente, 

em 1983, pelo hacker e ativista norte-americano, Richard M. Stallman, o MSL conquistou 

uma grande rede mundial de adeptos desta política autoral. Inclusive, o Governo Federal do 

Brasil adotou o software livre e possui um site dedicado ao assunto 

(http://www.softwarelivre.gov.br). Stallman (2012) considera que o sistema de patentes do 

comércio de softwares, utilizado por grandes empresas como a Microsoft, Apple e Amazon, 

servem como dispositivo para a “colonização digital”.  

Se, por um lado, o open source ecology pretende solucionar os problemas dos suportes 

materiais (hardwares) das máquinas industrializadas; por outro, o Movimento Software Livre 

trabalha em busca de alternativas libertárias para o domínio imaterial dos softwares 

proprietários, através da distribuição e consumo de programas digitais de código-fonte 

abertos, que funcionam com base em princípios de liberdade e possuem diferentes espécies de 

licença para garantir os direitos autorais do programador/organizador, como copyleft, GNU 

GPL, BSD, ASL. Stallman (2002) explica que um software livre é uma questão de liberdade 

do usuário para executar, copiar, distribuir, estudar, trocar, e aperfeiçoar o programa sem 

restrições, uma vez que estas operações não são permitidas nos rígidos softwares 

proprietários. Nesta perspectiva, Stallman define quatro pricípios para que um software seja 

considerado livre: 

 
1) Liberdade de executar o programa por qualquer propósito; 

2) Liberdade para estudar como o programa funciona e adaptar às suas necessidades através 

do acesso ao código-fonte; 

3) Liberdade de redistribuir copias; 

4) Liberdade para aperfeiçoar o programa, e disponibilizar suas soluções para o público, 

gerando benefícios para toda a comunidade. 

 
Iniciativas similares ao open source ecology e o Movimento Software Livre podem ser 

aplicadas para construção de mídias não-industriais. Assim, indivíduos e comunidades 



 176	

poderão construir suas mídias de forma autônoma e com os mesmo efeitos técnicos e estéticos 

que as tecnologias industrializadas. E ir além, muito além. A morte do cinema, referente ao 

fim da produção e circulação de conteúdos fixados em películas de celuloide, em grande 

parte, deve-se ao fim da produção industrial desta mídia. Este fato denota a concentração e o 

controle da produção dos meios de comunicação por parte das grandes indústrias. Enquanto 

objeto industrializado, devemos esperar conteúdos estandardizados dentro de um conjunto 

sistêmico de caracteres (ZIELINSKI, 2013). Nesta perspectiva, torna-se evidente a longa 

distância que precisamos percorrer para atingir a ideia de liberdade e revolução 

descentralizadora da era pós-mídia proposta por Guattari.  

A busca da sociedade civil para deter a autonomia da produção dos meios de 

comunicação e armazenamento da aprendizagem humana é uma tarefa árdua. Afinal, 

devemos encontrar alternativas para estruturas físicas mirabolantes como a internet com seus 

satélites e tubos subaquáticos cortando o planeta. Essa onerosa estrutura material, invisível 

para o usuário comum, possui donos e não são muitos. Disto, não podemos esquecer. O 

celebrado acesso global (supostamente global, já que ainda exclui muitas comunidades) é 

regulado por interesses de poucas empresas que estão, inescrupulosamente, interessadas em 

obter altos lucros financeiros e controlar o sistema de comunicação da rede mundial de 

computadores.    

É prudente compreendermos como preocupante a essencialidade conquistada pela 

tecnologia digital para o funcionamento dos serviços: bancos, mercados, aeroportos, hospitais, 

sistemas de comunicação, etc. Entre os serviços prestados pela tecnologia digital, o 

armazenamento das nossas memórias é uma atividade que pretende ser exclusiva desta 

tecnologia. Nossa geração deve mesmo entregar esta tarefa fundamental para o devir da 

sociedade, exclusivamente, para as indústrias? Esta escolha nos leva a arriscar um vasto 

período histórico de pesquisas do conhecimento, se registradas unicamente e universalmente 

em mídias digitais. Pois, apesar de aparentemente estável, a tecnologia digital não é 

exatamente o suporte mais seguro para registrar informações, pelo contrário, a falta de 

resistência do suporte material e a ligação direta com o funcionamento do sistema capitalista 

evidenciam a fragilidade dos dispositivos cibernéticos de silício. Neste sentido, a tecnologia 

digital não é imortal, pois será um dia substituída. 

Neste contexto, é latente a necessidade de construirmos um sistema de comunicação 

em rede fora das garras das indústrias, comércios e do sistema financeiro. Obviamente, nem 

todos necessitam dedicar seu tempo experimentando novas formas de construir máquinas 
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estéticas. Caberia à alguns indivíduos, dentro da sociedade civil, executar este papel, porém, 

como trabalhadores autônomos e não operários das grandes indústrias de mídias. Esta era uma 

prática comum antes dos séculos da industrialização. É provável que as futuras gerações 

voltem a exercer este hábito alquímico de produzir máquinas estéticas, já que o sistema 

financeiro anuncia explicitamente a sua falência. Por este motivo, a sociedade civil terá que se 

reorganizar dentro de modelos de gestão mais eficientes, igualitários e ecológicos, se desejar 

sobreviver neste planeta.  

Os Estados nacionais - que basicamente são máquinas burocráticas com o poder da 

força física - funcionam por meio de injeções de dinheiro arrecadado através de impostos. 

Portanto, com o fim do dinheiro, o sistema trava. Assim como as indústrias e o mercado. A 

cruel tabuada dos valores do tempo das pessoas perde a referência fundamental. Neste 

contexto sociopolítico hipotético, é improvável que os membros das forças armadas exerçam 

suas funções sem remuneração, pois também fazem parte do sistema burocrático estatal 

travado por falta de capital. Talvez em troca de outros benefícios concedidos pelas 

autoridades políticas que pretendem manter o poder concentrado. Contudo, pode-se esperar 

que as ações militares percam o sentido devido à ausência de planos de governo com o 

objetivo de dominar territórios para converter em dinheiro as “especiarias modernas” 

(petróleo, minérios, gás, combustíveis fósseis, mão de obra).  

O dinheiro é o dispositivo contemporâneo de contabilizar toda e qualquer espécie de 

riqueza material ou imaterial – como o tempo de trabalho e as fontes naturais. É desta forma 

que age a escravidão moderna neocolonial: o indivíduo trabalha muitas horas da sua vida por 

um valor abaixo do necessário para a subsistência digna, mas possui linhas de crédito nos 

bancos para consumir a grande massa de produtos industrializados que utilizam a política da 

obsolescência programada para rápido descarte integral do objeto, resultando na necessidade 

de comprar um novo em pouco tempo para substituir o que quebrou através de uma 

arquitetura gananciosa do desejo. O jogo da vida, que obriga o indivíduo a pagar o 

financiamento do apartamento, do automóvel (mais impostos, seguro, que é praticamente 

obrigatório devido a violência, assaltos e roubos gerados pela desigualdade social, fruto do 

sistema capitalista que privilegia poucos), a gasolina do carro que persiste, apesar de ser uma 

péssima escolha de fonte de energia e já possuir diversas soluções alternativas, desde o uso de 

energia elétrica, água e coco, à fezes e urina. Contudo, todas as opções ecologicamente 

sustentáveis foram rejeitadas pelo mercado, devido ao domínio político e econômico das 

empresas de extração e venda de combustíveis fósseis. Ainda falta contabilizar, a escola dos 
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filhos, alimentação, os impostos estatais, os serviços básicos (luz, água, comunicações), os 

bens de consumo, serviços de saúde, etc. Diante deste épico desafio econômico para uma 

subsistência digna, muitos percorrem os seus dias reféns de suas dívidas. E assim deve ser 

para o sistema financeiro funcionar. Afinal, o dinheiro é criado a partir das dívidas adquiridas 

por Estados nacionais, grandes empresas e cidadãos comuns, que, de fato se tornam 

prisioneiros do trabalho, trocando o seu bem mais precioso – o tempo – por um pouco de 

capital. Mesmo os operários mais privilegiados que recebem uma quantia superior à média, 

estão longe dos números dos poucos que realmente se beneficiam com o capitalismo: 

principalmente, os banqueiros e sua rede de oligopólios em todas as áreas da produção 

industrial, inclusive, midiática.  

A história do século XX é bastante suspeita: Quem venceu a última grande guerra 

mundial? O capitalismo, junto com os judeus americanos, mas, ironicamente, a derrotada 

Alemanha prospera no circuito financeiro atual, sendo o principal credor dos países europeus 

falidos como Portugal, Espanha e Grécia que vivem sua era de colonizados. E existem 

grandes consequências midiáticas nesse abalo histórico. Se dinheiro atualmente é virtual, 

contabilizado por um software matemático que calcula o total do montante financeiro do 

planeta a partir do valor dos créditos financiados pelos bancos privados para indivíduos 

comuns, mas, em especial, para grandes empresas e Estados Nações que estão afundadas em 

dívidas e repassam o problema para a arrecadação de impostos. No Brasil, por exemplo, 

atualmente, utiliza-se quase a metade do orçamento da União para pagar os juros e amortizar 

a dívida que se tornaram impagáveis: segundo os dados apresentados pela Auditoria Cidadã 

da Dívida, em 2012, utilizou-se 47,19% do orçamento da união para o pagamento dos juros e 

amortização da dívida. Ou seja, nem, ao menos, trata-se da quitação da dívida, é apenas para 

pagar os juros. A dívida cresce a cada ano. Na dimensão da arrecadação da oitava maior 

economia mundial, este valor se transforma em números estratosféricos; no Brasil, de 2014 

para 2015, a dívida pública subiu de 2,2 trilhões de reais para mais de 4 trilhões, segundo 

dados do site da Auditoria Cidadã da Dívida (www.auditoriacidada.org.br). Ou seja, 

praticamente, duplicou. Mas seria porque o Brasil gasta mais do que produz? Ao contrário, 

Maria Lucia Fattorelli (2015), em entrevista para a Carta Capital, sublinhou que, desde o 

plano real, o Brasil produziu superávit primário em todos os anos. Ou seja, antes de pagar os 

juros e a amortização da dívida, o Estado gastou menos do que o total produzido. Contudo, 

utilizamos os superávits para pagar uma parcela da dívida muito menor do que os juros anuais 

que superam 25%. Esta é a escravidão moderna a qual um pequeno grupo de banqueiros 
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colonizadores submeteram os territórios nacionais. Os banqueiros, que compram os títulos das 

dívidas, recebem os juros que se multiplicam desmedidamente e negociam a quitação com o 

Governo Federal através da privatização de grandes empresas, como ocorreu com a Vale do 

Rio Doce em 1997.  

Esta é uma situação criminosa, se recordarmos que, antes do século XII, a cobrança de 

juros era ilegal e condenada pela igreja católica e pelo judaísmo, como relata o professor de 

história da Universidade de Havard, Niall Ferguson, no documentário “A ascenção do 

dinheiro: uma história financeira do mundo” (The ascent of Money: a financial history of the 

world, 2008), homônimo ao seu livro best seller. Ferguson (2008) sublinha que os judeus 

possuíam a brecha de que esta imoralidade não se aplica à cobrança de juros para não-judeus, 

pois a infração religiosa só é cometida quando submete outro judeu à um empréstimo com 

juros. Assim, os primeiro agiotas judeus da Itália enriqueceram sob a tutela da igreja católica 

que se beneficiou muito ao permitir e se associar à este esquema criminoso. Para Ferguson 

(2008), este é o motivo histórico que resultou no envolvimento de famílias judáicas-sionistas 

com o sistema financeiro contemporâneo: seus ancestrais, inicialmente agiotas, fundaram e 

legalizaram os primeiros bancos privados.  

Em 2011, J. W. McCallister (apud HANDERSON, Dean, 2015) estimou que apenas 

oito famílias, todas de origem judáica, eram donas de 80% dos Bancos da Reserva Federal de 

Nova York (New York Federal Reserve Bank): Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans, Kuhn 

Loebs, Rothschilds, Warburgs, Lazards, Israel Moses Seifs. Contudo, nesta lista, podemos 

acrescentar vários outros sobrenomes de origem judáica e sionista que possuem montantes 

relevantes das ações dos bancos privados, dentro e fora dos EUA: Guggenheim, Vanderbilt,  

Morgan Chase. 

No Brasil, o banqueiro mais rico também possui origem judáica. Joseph Safra, 

imigrante libanês, cujo pai emigrou da Síria para Beirute nos anos 1920, foi considerado, pela 

Forbes (2015), o segundo homem mais rico do Brasil e o quinquagésimo segundo no ranking 

mundial, com o patrimônio financeiro avaliado em 15,1 bilhões de dólares. O império 

financeiro de Safra, aponta Epitacio Pessoa (2013), em máteria para a revista digital 

Exame.com, da editora Abril, corresponde a pouco menos de 50% de todo o patrimônio 

concentrado na mão dos banqueiros do Brasil. Pessoa (2013) utilizou dados de 2012 como 

referência para seu cálculo. Neste sentido, a riqueza de Safra, estimada em 15,9 bilhões em 

2012, somada aos acúmulos financeiros dos demais banqueiros brasileiros neste mesmo ano, 

apontaram um total de 34,45 bilhões de dólares.  
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 A evidência de que a maior parte dos bancos privados são propriedades de um estrito 

grupo de famílias de origem judáica-sionista revela o poder de comando global de uma 

espécie de ideologia opressora. Seus membros são conscientes deste domínio, pois elaboram 

tecnologias de controle cada vez mais eficientes para não deixar escapar o poder. Contudo, a 

resposta ao controle financeiro judáico-sionista não deve motivar uma nova onda de violência 

anti-semita ao estilo nazista, que perseguiu uma identidade cultural indiscriminadamente. Não 

são todos os “judeus” que estão no hall dos colonizadores; em sua maioria, são também 

escravos do dinheiro. Portanto, trata-se aqui, justamente, da busca por um reconhecimento das 

poucas famílias que controlam e escravizam o mundo.  

Nesta perspectiva, o jornalista argentino Diego Ignacio Mur (2013) estimou que duas 

famílias judáicas-sionistas possuem cerca de 96% das corporações de mídias do mundo: em 

destaque, a família de banqueiros “Rothschild”, ligada também à indústria farmacêutica e 

bélica, é a principal acionista da Walt Disney (1), Time Warner (2), 21st Century Fox (3), 

Viacom Inc. e CBS (4). Ao lado dos poderosos Rothschilds, a família “Morgan Chase” 

compartilha as ações da “21st Century Fox” e “Time Warner”. Contudo, como acionistas 

minoritários.  

Conforme dados apresentados por Mur (2013), os Rothschilds fragmentaram seu 

monopólio midiático em diversas instituições sob domínio familiar. Desta forma, apesar de 

aprecerem múltiplas pessoas jurídicas, as empresas acionistas das principais corporações de 

mídias, em sua maioria, são propriedades exclusivas da família Rothschild. Segundo Mur 

(2013), outra estratégia utilizada por este gigantesco oligopólio midiático, baseia-se na 

inserção de companhias que aparentam ser independentes, como no caso da Walt Disney 

Picture Group, que inclui em seu patrimônio a Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, 

Caravan Pictures e Miramax Films. Inclusive, o facebook que, geralmente, é associado à 

Mark Elliot Zuckerberg, também pertece aos Rothschilds. Este método corporativo dissolve, 

minimamente, a aparência de monopólio centralizado. Entretanto, os estudos de Mur 

evidenciam que, além das redes norte-americanas, os conglomerados hegemônicos das 

famílias Rothschild e Morgan Chase possuem importantes cadeias de mídias em todos os 

continentes. A lista detalhada das companhias sob o domínio das quatro maiores corporações 

midiáticas, acima mencionadas, pode ser consultada no Anexo A. 

A família Marinho, dona do maior conglomerado de mídias do Brasil, também possui 

origem judáica. Será que o controle financeiro e midiático dos judeus é mera coincidência? 

Um acaso histórico do sistema de meritocracia por competência racional? Devido ao trauma 
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que a geração de Hitler marcou na história, é sempre delicado abordar a palavra judeu, 

sobretudo, associada à uma questão negativa. Neste caso, relacionamos famílias judáicas-

sionistas à escravidão mundial neoliberal. Contudo, vale destacar, que a exposição deste 

trabalho não pretende depreciar qualquer espécie de fé, pois partimos do pressuposto de que 

esta é uma decisão pessoal. Portanto, consideramos as escolhas religiosas individuais, livres e 

plurais. Ou seja, independente da religião ou identidade cultural, questiona-se aqui o controle 

(legalizado) das riquezas mundiais, da força bélica, dos meios de comunicação, dos meios de 

cura, transportes e energias, que um grupo estrito de famílias de origem comum possui.  

Mas como o sistema financeiro, aparentemente tão coeso e bem planejado, irá ruir? 

Simples, através do calote! Não seremos capazes de bancar as dívidas que possuímos diante 

das taxas de juros cobradas. Isto em nível pessoal, porém, sobretudo, em âmbito estatal. Sem 

o pagamento das dívidas, a circulação financeira deixa de existir, os números virtuais 

perderão o valor agregado na medida que ocorrerem os calotes, tendendo à desvalorização 

total do dinheiro.  

Sem as referências da tabuada capitalista, não teremos como medir o valor das horas 

de trabalho. Seremos, portanto, impedidos de comprar alimentos, consumir energias, entre 

outras necessidades básicas do ser humano contemporâneo. Se tudo ocorrer bem, sem 

destruições apocalípticas, resta aos indivíduos da sociedade civil o caos para organizar. É 

provável que rejeitemos as gestões centralizadoras que o atual modelo sociopolítico possui. 

No lugar, é pertinente que nos organizemos em comunidades politicamente autônomas, com 

livre troca de bens e serviços, sem regulação de um centro de poder governante superior. 

Neste cenário, as indústrias faleceriam junto com o sistema financeiro. A produção das 

máquinas e bens de consumo passam a ser responsabilidade destas comunidades autônomas, 

auto reguladoras, com aspirações autossustentáveis. Assim, o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e armazenamento de dados volta a ser artesanal e, por isso, 

experimental, plural e diversificado. Ao abandonarmos a lógica industrial do consumo 

capitalista, possivelmente, a alquimia midiática irradie uma nova abordagem que, em 

múltiplos aspectos, deve retomar os métodos ancestrais e adequá-los ao novo contexto 

sociocultural. Nesta perspectiva, podemos esperar uma nova conjuntura cultural no decorrer 

do século XXI e XXII. Mesmo que esta revolução econômica, política, social e cultural, 

proporcionada pela falência do capitalismo, não seja vivenciada na realidade, a lógica pós-

industrial deve dominar a fabricação de mídias. Caso contrário, se abandonarmos a produção 

das mídias nas garras das indústrias capitalistas, o rumo à padronização técnica é inevitável. 
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ANEXO A – Lista das empresas incorporadas pelas 4 corporações midiáticas da família 
Rothschild: Walt Disney, Time Warner, 21st Century Fox, Viacom Inc. /CBS 

 
(do artigo intitulado Las corporaciones Judías poseen el 96% de los medios de comunicación 

del mundo, Diego Ignacio Mur, 2013) 
 
 

1 - Em resumo, a Disney é dona de: Cinema e teatro - Disneynature, Disney Theatrical 

Productions, Touchstone Pictures, Marvel Entertainment, LucasFilm, Walt Disney Pictures, 

DisneyToon Studios, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney 

Studios Motion Pictures International (Distribution), Walt Disney Studios Home 

Entertainment, Miramax Films. Musica - Disney Music Group, Hollywood Records, Walt 

Disney Records. Television - ABC-Owned Television Stations Group, WLS (Chicago, IL), 

KFSN (Fresno, CA), KTRK (Houston, TX), KABC (Los Angeles, CA), WABC (New York, 

NY), WPVI (Philadelphia, PA), WTVD (Raleigh-Durham, NC), KGO (San Francisco, CA), 

Disney ABC Television Group, ABC Television Network (ABC Daytime, ABC 

Entertainment, and ABC News), ABC Family, ABC Studios, A&E Television Networks 

(50%), The Biography Channel (50%), Disney ABC Domestic Television, Disney ABC 

International Television, Disney-ABC-ESPN Television, Disney Channel Worldwide (Disney 

XD, Playhouse Disney, Jetix, and ABC Kids), History (formerly The History Channel) 

(50%), H2 (50%), Hungama, Lifetime Entertainment Services (50%), SOAPnet, Disney 

Junior (Flanders and the Netherlands), ESPN, Inc. (80%), ESPN (and ESPN.com and 

ESPN360.com), ESPN2, ESPN 3D, ESPN Classic, ESPN Deportes, ESPNEWS, ESPNU, 

ESPN Enterprises, ESPN Interactive, ESPN International, ESPN Mobile Properties, ESPN on 

Demand, ESPN PPV, ESPN Regional Television, Longhorn Network. Radio - WDDY AM 

(Albany, NY), WDWD AM (Atlanta, GA), WMKI AM (Boston, MA), WGFY AM 

(Charlotte, NC), WRDZ AM (Chicago, IL), WWMK AM (Cleveland, OH), KMKI AM 

(Dallas-Fort Worth, TX), KDDZ AM (Denver, CO), WFDF AM (Detroit, MI), KMIC AM 

(Houston, TX), WRDZ FM (Indianapolis, IN), KPHN AM (Kansas City, MO), KDIS FM 

(Little Rock, AR), KDIS AM (Los Angeles, CA), WMYM AM (Miami, FL), WKSH AM 

(Milwaukee, WI), KDIZ AM (Minneapolis, MN), WQEW AM (New York, NY), WDYZ AM 

(Orlando, FL), WWJZ AM (Philadelphia, PA), KMIK AM (Phoenix, AZ), KDZR AM 

(Portland, OR), WDZY AM (Richmond, VA), KIID AM (Sacramento, CA), KWDZ AM 

(Salt Lake City, UT), KRDY AM (San Antonio, TX), KMKY AM (San Francisco, CA), 

KKDZ AM (Seattle, WA), WSDZ AM (St. Louis, MO), WWMI AM (Tampa, FL), ESPN 

Radio, WMVP (Chicago, IL), KESN (Dallas-Fort Worth, TX), KSPN (Los Angeles, CA), 
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WEPN (New York, NY), WDDZ AM (Pittsburgh, PA), The Alex Jones Radio Show (ABC). 

Publicaciones - Hyperion Books, ABC Daytime Press, Hyperion, Jump At The Sun, Mirimax 

Books, Voice, Disney Publishing Worldwide, Disney Digital Books, Disney English, Disney 

Global Book Group, Global Children's Magazines, U.S. Magazines, ESPN The Magazine 

(50% with Hearst), ESPN Books, Parks and Resorts, Adventures by Disney, Disney Cruise 

Line, Disneyland Resort, Disneyland Resort Paris (51%), Disney Vacation Club, Hong Kong 

Disneyland (48%), Shanghai Disney Resort (43%), Tokyo Disney Resort (Owned and 

operated the Oriental Land Company), Walt Disney Imagineering, Walt Disney World Resort. 

Otros - Todos los canales de Youtube de Disney, incluyendo a Alex Jones de Infowars, The 

Baby Einstein Company, Club Penguin, Disney Consumer Products, The Disney Store, 

Disney Apparel, Disney Accessories & Footwear, Disney Fashion & Home, Disney Food, 

Disney Health & Beauty, Disney Stationery, Disney Toys, Disney Interactive Media Group, 

Disney Interactive Studios, Disney Online (Disney.com), Disney Online Studios, Disney 

Mobile, El Capitan Theatre, The Muppets Studio, Playdom, Rocket Pack, UTV Software 

Communications, Lucas Arts [..].  

2 - Em resumo, a Time Warner é dona de: Home Box Office (HBO) - @ Max, 5 Star 

Max, Action Max, Cinemax, Cinemax On Demand, HBO, HBO2, HBO Asia/ South Asia, 

HBO Comedy, HBO Domestic and International Program Distribution, HBO Europe, HBO 

Family, HBO Go, HBO Home Entertainment, HBO Latin America, HBO Latino, HBO On 

Demand, HBO Signature, HBO Zone, MAX, MAX Go, More Max, Thriller Max, W Max, 

Outer Max, Turner Broadcasting System - Adult Swim, Amo El Cine, Boomerang, 

Cartoonito, Cartoon Network, Cartoon Network Asia Pacific, Cartoon Network Asia, Cartoon 

Network Australia, Cartoon Network India, Cartoon Network Japan, Cartoon Network Korea, 

South, Cartoon Network New Zealand, Cartoon Network Philippines, Cartoon Network 

Southeast Asia, Cartoon Network Taiwan, Cartoon Network Thailand, Cartoon Network 

Vietnam, Cartoon Network Europe, Medio Oriente, y Africa, Cartoon Network United 

Kingdom, Cartoon Network France, Cartoon Network Spain, Cartoon Network Italy, Cartoon 

Network Poland, Cartoon Network Netherlands, Cartoon Network Sweden, Cartoon Network 

Denmark, Cartoon Network Romania, Cartoon Network Hungary, Cartoon Network 

Germany, Cartoon Network Africa, Cartoon Network Pan Europe, Cartoon Network Turkey, 

Cartoon Network Scandinavia, Cartoon Network Russia, Cartoon Network Bulgaria, Cartoon 

Network Arabic, Cartoon Network Japan, Cartoon Network Latin America, Cartoon Network 

Argentina, Cartoon Network Bogata, Cartoon Network Brazil, Cartoon Network Chile, 
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Cartoon Network Mexico, Cartoon Network Venezuela, Cartoon Network Too. CNN - 

CNN/U.S., CNN.com, CNN Airport Network, CNN en Español, CNN International, CNN 

Mobile, CNN Newsource, CNNRadio Glitz*, HTV, Infinito. Japan Image Communications 

Co., Ltd. (JIC) - Tabi Channel, Mondo TV Channel, HLN, HLN in Asia Pacific, HLN in 

Latin America, I-SAT, Much Music, NASCAR.com, Peachtree TV, PGA.com, Pogo, TBS, 

TCM Asia, TCM Australia/ New Zealand, TCM Canada, TCM France, TCM Latin America, 

TCM Spain, TCM UK, TheSmokingGun.com, TNT HD, TNT Latin America, Tooncast, 

Toonami, truTV, Turner Classic Movies, Turner Network Television, Turner Sports, Joint 

Ventures, BOING, Cartoon Network Korea, CNN.co.jp (Japanese), CNN.de (German), CNN-

IBN CNNj, CNNMexico.com, CNNMoney.com, CNN Chile, CNN Türk, Lumière Movies, 

Q-TV, WB  -Warner Channel, Warner Bros. Entertainment. DC Entertainment, DC Comics, 

DC Universe, DCUniverseOnline.com, MAD Magazine, Vertigo, Flixster, New Line Cinema, 

Warner Bros. Consumer Products, Warner Bros. International Cinemas, Warner Bros. Home 

Entertainment Group, Warner Bros. Advanced Digital Services, Warner Bros. Anti-Piracy 

Operations, Warner Bros. Digital Distribution, Warner Bros. Interactive Entertainment, 

Warner Bros. Technical Operations, Warner Home Video, Warner Bros. Pictures Group, 

Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Pictures International, Warner Bros. Studio Facilities, 

Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Animation, The CW Television Network, 

Studio 2.0, Telepictures Productions, Warner Bros. Television, Warner Bros. Domestic 

Television Distribution, Warner Bros. International Branded Services, Warner Bros. 

International Television Distribution, Warner Bros. International Television Production, 

Warner Horizon Television, Warner Bros. Theatre Ventures. Time Inc. - All You, Coastal 

Living, Cooking Light, Entertainment Weekly, Essence, Fortune, Golf Magazine, Health, 

InStyle, Money, People, People Country, People en Español, People StyleWatch, Real 

Simple, Sports Illustrated, Sports Illustrated Kids, Southern Living, Sunset, This Old House, 

Time For Kids, Time Asia, Time Europe, Oriente Medio y Africa, Time U.S., Time Inc. 

Digital Only, CelebrityBabyBlog.com, CNNMoney.com, FanNation.com, LIFE.com, 

MyHomeideas.com, MyRecipes.com, Grupo Editorial Expansión - Balance, Chilango, Clase 

Premier, CNNExpansión.com, CNN México, Cronosº, Dinero Inteligente, ELLE, Endless 

Vacation, Escala, Expansión, Gran Plan, IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, IDC Online, InStyle, 

Life and Style, Loop, Manufactura, Medio Tiempo, Metros Cubicos, Obras, Quién, Quo, 

Revolution, Travel & Leisure, Mexico, Vuelo, IPC Media, 25 Beautiful Home, Amateur 

Gardening, Amateur Photographer, Angler's Mail, Beautiful Kitchens, Chat, Chat-It's Fate 
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Country Homes & Interiors, Country Life, Cycle Sport, Cycling Active, Cycling Weekly, 

Decanter, Essentials, Eventing, Feel Good Games, Golf Monthly, Homes & Gardens, Horse, 

Horse & Hound, IBI Ideal Home, InStyle (U.K.), Livingetc, Look, Marie Claire, Motor Boat 

& Yachting, Motor Boats Monthly, MBR -- Mountain Bike Rider, NME, Now, Nuts, Pick Me 

Up, Practical Boat Owner, Rugby World, Shooting Gazette, Shooting Times & Country 

Magazine, Shootinguk, Soaplife, Sporting Gun, Superyacht Business, Superyacht World, 

Teen Now, The Field, TV & Satellite Week, TV Easy, TVTimes, Uncut VolksWorld, VW 

Camper & Bus, Wallpaper*, What Digital Camera, What's on TV, Woman, Woman Special 

Series, Woman&Home, Woman&Home Feel Good Food, Woman&Home Feel Good You, 

Woman's Own, Woman's Own Lifestyle Series, Woman's Weekly, Woman's Weekly Fiction, 

Woman's Weekly Home Series, Woman's Weekly Living Series, World Soccer, Yachting 

Monthly, Yachting World, IPC Digital Only, goodtoknow.co.uk, goodtoknow recipes, 

housetohome.co.uk, TrustedReviews.com, mousebreaker.com, YBW.com, Time Warner 

Investments Group - Adaptly, Adify, Admeld, Arroyo, Bigband Networks, Bluefin Labs, 

BroadLogic, Conviva, CrowdStar, Dynamic Signal, Double Fusion, Everyday Health, Exent, 

Gaia Online, GetGlue, GoldPocket, Glu Mobile, Kosmix, Maker Studios, MediaVast, Meebo, 

N2 Broadband, Nuvo TV, PlanetOut Inc., PlaySpan, ScanScout, Simulmedia, SkyStream 

Networks, Tremor Video, Trion Worlds, Tumri, Turbine, Vindigo, Visible World. Time 

Warner Global Media Group. Warner Music [...]. 

3 - 21st Century Fox e News Corporation são donas de: Televisión - FOX News 

Channel, FOX Business Network, FOX College Sports, Fox Deportes, Fox Movie Channel, 

Fox Pan American Sports (33%), Fox Regional Sports Networks, FOX Soccer Channel, FOX 

Sports Enterprises, FOX Sports Net, Big Ten Network (49%), FSN, FUEL TV, FX, Nat Geo 

Wild (71%), National Geographic Channel United States (71%), SPEED, STAR, Stats, Inc. 

(50%), YES network (49%), Estaciones de Televisión de Fox -WAGA (Atlanta), KTBC 

(Austin), WUTB (Baltimore), WFXT (Boston), WFLD (Chicago), WPWR (Chicago), KDFW 

(Dallas), KDFI (Dallas), WJBK (Detroit), KRIV (Houston), KTXH (Houston), KTTV (Los 

Angeles), KCOP (Los Angeles), WHBQ (Memphis), KMSP (Minneapolis), WFTC 

(Minneapolis), WNYW (New York City), WWOR (New Jersey), WOGX (Ocala-

Gainesville), WRBW (Orlando), WOFL (Orlando), WTXF (Philadelphia), KUTP (Phoenix), 

KSAZ (Phoenix), WTVT (Tampa Bay), WTTG (Washington D.C.), WDCA (Washington 

D.C.), Televisión satelital - BSkyB (39%), FOXTEL (25%), Sky Deutschland (49.9%), SKY 

Italia, Sky Network Television Limited (44%), TATA Sky (29.8%), Estaciones de Televisión 
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internacionales - FOX Europe, Africa, Asia y Latinoamerica, FOX CRIME Europa y Asia, 

FOX LIFE Europa, Africa, Asia y Lationamerica, FOX MOVIES Asia y Medio Oriente, FOX 

NEXT Europe, FOX RETRO Europa y Africa, FOX SPORTS Europe, Africa, y 

Latinoamerica, FOX Telecolombia (51%), AQUAVISION PRODUCTIONS Africa, Asianet 

(75%), BABY TV Europa, Asia y Latinoamerica, CHANNEL [V] India, CHANNEL [V] 

Taiwan, CHANNEL [V] Music Thailand (49%), ESPN STAR Sports (50%), FX Europa, 

Africa, Asia y Latinoamerica, LAPTV (Movie City Pack, Cinecanal, and The Film Zone) 

(78%), National Geographic International Channels (52%), Nat Geo Adventure Europa y 

Asia, Nat Geo Music Europa, Africa y Asia, Nat Geo Wild Europe, Africa, Asia y 

Latinoamerica, NHNZ PRODUCTIONS Asia, Phoenix Satellite Television (18%), Premier 

Media Group, Rotana (19%), SPEED Latin America, STAR Chinese Channel, STAR Chinese 

Movies, STAR Chinese Movies 2, STAR Den (50%), STAR GOld, STAR Movies, STAR 

MOVIES Asia, Life OK (STAR ONE), STAR PLUS, STAR UTSAV, STAR World India, 

STAR World Asia, UTILISIMA, Telecine (13%), Channel M Asia, VIJAY (81%), VOYAGE 

Europe, XING KONG (47%), Televisión Otros - FOX Broadcasting Company, FOX Sports, 

FOX Sports Australia, FOX Television Stations, MyNetworkTV, Cine - Twentieth Century 

Fox, Twentieth Century Fox Español, Twentieth Century Fox Home Entertainment, 

Twentieth Century Fox International, 20th Century Fox Television, Fox 2000 Pictures, Fox 

Music, Fox Searchlight Pictures, Fox Studios Australia, Fox Studios LA, Fox Television 

Studios, Blue Sky Studios, Shine Group, Twentieth Television, Fox Consumer Products, 

Premium Movie Partnership (Australia and New Zealand - 50%), Diarios Estados Unidos 

(U.S.) - New York Post, The Wall Street Journal, The Wall Street Journal Digital Network, 

FSI (SmartSource Magazine), Diarios Internacionales - The Advertiser and Sunday Mail 

(Australia), The Australian (Australia), The Courier-Mail and The Sunday Mail (Australia), 

The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph (Australia), Gold Coast Bulletin (Australia), 

Herald Sun y Sunday Herald Sun (Australia), mX (Australia), The Mercury y Sunday 

Tasmanian (Australia), Northern Territory News y Sunday Territorian (Australia), Perth Now 

(Australia), Post-Courier (Papua New Guinea), The Sun (U.K.), Sunday Times (Australia), 

The Times y The Sunday Times (U.K.), Weekly Times (Australia), Dow Jones - The Wall 

Street Journal, The Wall Street Journal Asia, The Wall Street Journal Europe, The Wall Street 

Journal Radio, The Wall Street Journal Digital Network, The Wall STreet Journal Classroom, 

Barron's, Dow Jones Local Media Group (Ottaway): Cape Cod Media Group (MA), Cape 

Cod Times, Cape Cod View, Barnstable Patriot, Hudson Valley Media Group (NY), Times 
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Herald-Record (Middletown), Orange Magazine (Orange County), Nantucket Island Media 

Group (MA), The Inquirer y Mirror (Nantucket), Nantucket Today, Pocono Mountains Media 

Group (PA), Pocono Record (Stroudsburg), San Joaquin Media Group (CA), The Record 

(Stockton), Seacoast Media Group (NH), The Portsmouth Herald, The Exeter News-Letter, 

The Hampton Union, The York Weekly, York County Coast Star, South Coast Media Group 

(MA), The Standard-Times (New Bedford), The Advocate (Fairhaven), The Chronicle 

(Westport and Dartmouth), Middleboro Gazette, The Spectator (Somerset and Swansea), The 

Fall RIver Spirit, New England Business Bulletin, Southern Oregon Media Group (OR), 

Medford Mail Tribune, The Nickel (Medford), Ashland Daily Tidings, AllThingsD.com, 

BigCharts.com, eFinancialNews, Factiva, Dow Jones Averages, Dow Jones Client Solutions, 

Dow Jones Companies & Executives, Dow Jones Events, Dow Jones Indexes, Dow Jones 

Insight, Dow Jones Investment Banker, Dow Jones LP Source, Dow Jones Newswires, Dow 

Jones Private Markets, Dow Jones Reprint Portal, Dow Jones Watchlist, Dow Jones 

VentureSource, FINS.com, Marketwatch.com, SmartMoney.com, Vedomosti (con Pearson e 

Independent Media), Virtual Stock Exchange, Revistas - Alpha (Australia), Big League 

(Australia), Inside Out (Australia), Donna Hay (Australia), Otros medios de comunicación: 

News Corp. Digital Media, News International, Publicaciones - HarperCollins Publishers - 

Amistad, Avon, Avon A, Avon Inspire, Avon Red, Caedmon, Harper Design, Ecco, Harper, 

Harper Business, HarperLuxe, Harper Paperbacks, Harper Perennial, Harper Perennial 

Modern Classics, Harper Voyager, HarperAudio, HarperBibles, HarperCollins e-Books, 

HarperOne, ItBooks, Rayo, William Morrow, HarperCollins Children's Books - Amistad, 

Balzer + Bray, Collins, Greenwillow Books, HarperCollins Children's Audio, HarperCollins 

Children's Books, HarperCollins e-books, HarperFestival, HarperTeen, Katherine Tegen 

Books - Rayo, Walden Pond Press, HarperCollins Australia, HarperCollins Canada, 

HarperCollins India, HarperCollins New Zealand, HarperCollins US, HarperCollins UK, 

Zondervan, Sitios Web -AmericanIdol.com, AskMen, BrandAlley UK (49%), 

careerone.com.au, CARSguide.com.au, Fox.com, FoxSports.com, FoxSports.com.au, Fox 

Audience Network, hulu.com (32%), kSolo, Milkaround, News.com.au, News Digital Media, 

Scout, truelocal.com.au, WhatIfSports, Otros - NDS (49%), News America Marketing [...]. 

4 - Viacom Inc é dona de: Televisão e Internet - Atom Entertainment, 

AddictingGames, Atom.com, AtomUploads.com, Logotv.com, newnownext.com, 

Shockwave, BET Networks, BET, BET Event Productions, BET Gospel, BET Hip Hop, BET 

International, BET Mobile, BET Pictures, Centric, CMT, CMT Loaded, CMT Mobile, CMT 
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On Demand, CMT Pure Country, CMT Radio, Colors, Comedy Central, Jokes.com, 

GameTrailers, GT Marketplace, GoCityKids, Logo, AfterEllen.com, AfterElton.com, la 

extensa red de MTV: MTV Networks, MTV, MTV Books, MTV Hits, MTV Jams, MTV2, 

MTVN International, Flux, Game One, Lazona.com, MTV Boombox, MTV OVERDRIVE, 

MTV Revolution, QOOB, TMF (The Music Factory), Tr3s: MTV, Musica y Mas, VIVA, 

mtvU, mtvU.com, RateMyProfessors.com, Neopets, Nick at Nite, Nick Jr., Nickelodeon, The 

Click, Nick Arcade, Nick GAS, Nickelodeon Consumer Products, Nicktoons Network, 

TeenNick, Palladia, ParentsConnect, Quizilla, Spike TV, Spike Filmed Entertainment, TV 

Land, VH1, VH1 Classic, VHUno, Vspot, Viacom International Media Networks, Cine: 

Paramount Pictures Corporation, MTV Films, Nickelodeon Movies, Paramount Animation, 

Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures, Paramount Vantage, Viacom Digital, 

EPIX, TheGodfather.com, iCarly.com, TheLastAirbenderMovie.com, PetPetPark.com, 

SouthParkStudios.com, y otros: Rainbow Group. CBS es dueña de: Televisión y Cine - CBS 

Television Network, CBS News, CBS Sports, CBS Films, CBS Television Studios, CBS 

Studios International, CBS Home Entertainment, CBS Television Distribution, CBS College 

Sports Network, Big CBS, Prime, Spark, Love, The CW, Showtime Networks Inc., 

Showtime, Showtime 2, Shotime Showcase, Showtime Extreme, Showtime Beyond, 

Showtime Next, Showtime On Demand, Showtime Women, Showtime Family Zone, The 

Movie Channel, The Movie Channel On Demand, The Movie Channel Xtra, Flix, Flix On 

Demand, Smithsonian Networks (Smithsonian Channel). Canales de Televisión de la CBS - 

KCCO-TV (Alexandria, MN), WUPA-TV (Atlanta, GA), WJZ-TV (Baltimore, MD), WBZ-

TV (Boston, MA), WSBK (Boston, MA), WBBM-TV (Chicago, IL), KTVT-TV (Dallas-Fort 

Worth, TX), KTXA-TV (Dallas-Fort Worth, TX), KCNC-TV (Denver, CO), WWJ-TV 

(Detroit, MI), WKBD-TV (Detroit, MI), WCBS-TV (New York, NY), WBFS-TV (Miami-Ft. 

Lauderdale, FL), WFOR-TV (Miami-Ft. Lauderdale, FL), WCCO-TV (Minneapolis, MN), 

KYW-TV (Philadelphia, PA), WPSG-TV (Philadelphia, PA), KDKA-TV (Pittsburgh, PA), 

WPCW-TV (Pittsburgh, PA), WLNY-TV (Riverhead, NY), KMAX-TV (Sacramento, CA), 

KOVR-TV (Sacramento, CA), KBCW-TV (San Francisco, CA), KPIX-TV (San Francisco, 

CA), KCAL-TV (Los Angeles, CA), KCBS-TV (Los Angeles, CA), KSTW-TV (Seattle, 

WA), WTOG-TV (Tampa, FL), KCCW-TV (Walker, MN). Radio - CBS Radio, Atlanta, GA, 

WAOK-AM, WVEE-FM, WZGC-FM, Baltimore, DWJZ-AM/FM, WLIF-FM, WWMX-FM, 

Boston, MA, WBMX-FM, WBZ-AM/FM, WODS-FM, WZLX-FM, Charlotte, NC, WBAV-

FM, WBCN-AM, WFNZ-AM, WKQC-FM, WNKS-FM, WPEG-FM, WSOC-FM, Chicago, 
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IL, WBBM-AM/FM, WCFS-FM, WJMK-FM, WSCR-AM, WUSN-FM, WXRT-FM, 

Cleveland, OH, WDOK-FM, WKRK-FM, WNCX-FM, WQAL-FM, Dallas, TX, KJKK-FM, 

KLUV-FM, KMVK-FM, KRLD-AM/FM, KVIL-FM, Detroit, MI, WDZH-FM, WOMC-FM, 

WWJ-AM, WXYT-FM, WYCD-FM, Hartford, CT, WTIC-AM/FM, WRCH-FM, WZMX-

FM, Houston, TX, KHMX-FM, KIKK-AM, KILT-AM/FM, KKHH-FM, KLOL-FM, Las 

Vegas, NV, KLUC-FM, KMXB-FM, KXNT-AM/FM, KXTE-FM, KXST-AM, Los Angeles, 

CA, KAMP-FM, KCBS-FM, KNX-AM, KROQ-FM, KRTH-FM, KTWV-FM, Minneapolis, 

MN, KZJK-FM, WCCO-AM, KMNB-FM, New York, NY- WCBS-AM/FM, WFAN-AM, 

WINS-AM, WWFS-FM, WNOW-FM, Orlando, FL - WJHM-FM, WOCL-FM, WOMX-FM, 

Palm Springs, CA - KEZN-FM, Philadelphia, PA - KYW-AM, WIP-AM, WOGL-FM, 

WPHT-AM, Phoenix, AZ - KMLE-FM, KOOL-FM, KZON-FM, Pittsburgh, PA - KDKA-

AM/FM, WDSY-FM, WZBB-FM, Riverside, CA - KFRG-FM, KRAK-AM, KVFG-FM, 

KXFG-FM, Sacramento, CA - KHTK-AM, KNCI-FM, KSFM-FM, KYMX-FM, KZZO-FM, 

San Diego, CA - KEGY-FM, KYXY-FM, San Francisco, CA - KCBS-AM, KFRC-AM/FM, 

KITS-FM, KLLC-FM, KMVQ-FM, Seattle, WA - KJAQ-FM, KMPS-FM, KFNQ-AM, 

KZOK-FM, St. Louis, MO - KEZK-FM, KMOX-AM, KYKY-FM, Tampa, FL - WLLD-FM, 

WHFS-AM/FM, WRBQ-FM, WYUU-FM, Washington D.C - WNEW-FM, WIAD-FM, 

WJFK-FM, WLZL-FM, WPGC-FM, West Palm Beach, FL - WUUB-FM, Publicaciones - 

Simon & Shuster - Simon & Schuster Adult Publishing Group - Atria Books, Folger 

Shakespeare Library, Free Press, Gallery Books, Howard Books, Pocket, Scribner, Simon & 

Schuster, Threshold Editions, Touchstone, Simon & Schuster Children's Publishing, Aladdin, 

Atheneum Books for Young Readers, Beach Lane Books, Little Simon, Margaret K. 

McElderry Books, Paula Wiseman Books, Simon & Schuster Books for Young Readers, 

Simon Pulse, Simon Spotlight, Simon & Schuster Audio, Simon & Schuster Audio, Simon & 

SChuster's Pimsleur, Simon & Schuster International, Simon & Schuster Australia, Simon & 

Schuster Canada, Simon & Schuster UK, Sitios web de la CBS - BNet, CBS.com, 

CBSNews.com, CBSSports.com, CHOW College Network, CNET, Find Articles, 

Gamespot.com, Help.com, The Insider, Last.FM, MaxPreps, Metacritic, MoneyWatch, 

mySimon, Radio.com, Search.com, Shopper.com, SmartPlanet, TechRepublic, TV.com, 

UrbanBaby.com, ZDNet, Otros - EcoMedia, CBS Connections, CBS Consumer Products (and 

CBS Retail Store), CBS Outdoor, CBS Records, CBS Scene, Watch! Magazine. 

 

 


