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RESUMO 

 

O Pensamento Plástico como dimensão e territorialidade 

disciplinar problematizadora da crescente imersão tecnológica 

caracterizada pelos dispositivos de informação e comunicação de matriz 

digital que mimetizam as tecnologias intelectuais humanas. 

Desertificação e implosão do imaginário humano, tendo como áxis mundi 

o computador em contraponto com o Pensamento Plástico, proposto 

como «estação do visível», integrando unidades dinâmicas que se tornam 

visíveis através da coisificação das manifestações artísticas. Triologia: 

Tradição, Modernidade e Pós-Modernidade interpretada como categorias 

existentes em qualquer período histórico. Declínio das grandes narrativas 

e ocaso das Academias de Belas-Artes. A «cientificação» do discurso 

artístico como forma de legitimação e estatuto. Reacção artística ao 

«êxodo» tecnológico como destino inexorável da humanidade, através de 

«arquipélagos» autorais protagonizados pelos Nazarenos, Pré-Rafaelitas e 

Nabis. O «carácter irresistível da dominação tecnológica» de Martin 

Heidegger e a redução máxima do homem a «mecanismo natural 

finalizado» esvaziado dos seus mitos e incapacitado de actos 

mitodológicos (Gilbert Durand). 

Demotecnocracias, cibercracias e a génese da Cibercultura, 

associada à militarização da sociedade e à hiper vigilância, contrastando 

com a ideia do acesso generalizado e gratuito às redes à escala global 

(Internet-Howard Rheingold).  

Hipertexto (Theodore Nelson), estrutura da matriz conceptual das 

manifestações tecno-artísticas e sua essência fractal. Hipertexto, 

estratégias tecno-artísticas e dimensões hiper-reais.  Ciberespaço 

(William Gibson) a «alucinação consensual». Ciberarte, monotonia e 
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circularidade das imagens laboratoriais utilizadas pelos tecno-artistas: 

Bill Viola, Roy Ascott, Stelarc e Orlan.  

Criação do conceito de «Citor», implicando a existência de uma 

unidade composta por «mecanismo natural finalizado» não 

intervencionado ou melhorado tecnologicamente, que recorre a 

estratégias de citação e apropriação, que actuam dentro do quadro 

cibernético que privilegia a comunicação entre máquinas e humanos. 

Instauração do tecno-imaginário que anuncia um novo tipo de  

relacionamento com o saber, baseado na conectividade de blocos de 

imagens em que as estratégias de significação se aproximam da 

linguagem cinematográfica. Citor, noção de Pós-Humanidade e hibridez 

biotecnológica, cibermitos, irracionalidade e ritualizações  tecnológicas 

expostas nas intervenções do Survival Research Laboratories. 

Paradigma «High Tech – Low Life», memória e influência dos 

movimentos juvenis de contracultura, manifestações artísticas 

contestatárias dos Beatiniks e dos Hippies alicerçando a ideia de 

Ciberdélia como sincretismo indiscriminado. Higt Tech e o neo-

tribalismo New Wave protagonizado pelos hackers, cyberpunks, crackers 

e consequente errância tecnológica dos Cyberpunks. Imaginário 

cyberpunk, publicações, pirataria, ilustração, eventos, literatura de ficção 

científica, William Gibson e o conceito de Ciberespaço em Neuromancer 

(Bruce Sterling, Mark Dery e Rudy Rucker), filmografia de culto dos 

cyberpunk – Blade Runner de  Riedly Scott e os cyborgs, e a imagem do 

corpo tecnicizado, como hiper realidade em que a entropia entre realidade 

ficção é total. Paralelismo entre High Life e Low Life através da cultura 

de rua - graffiter, organização, ritualização pictográfica que revela 

plasticamente domínios da inumanidade e da ghetização como resquícios 

das sociedades concentracionárias.  Reafirmação do significado e 

importância da praxis artística como elemento fundador e recentrador das 
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visões humanizantes, reveladas na visibilidade das manifestações 

artísticas coisificadas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Arte 

Pensamento Plástico  

Pintura 

Hipertexto 

Ciberarte 

Citor 

Cibercultura. 

Tecno-imaginário. 

 
 
 
 
ABSTRACT 

 

Plastic Thinking as dimension and disciplinary territoriality 

questioning the increasing technological immersion characterised by digital 

matrix’s information and communication devices that mimic the human 

intellectual technologies. Desertification and implosion of the human 

imaginary, having as axis mundi the computer opposite to the Plastic 

Thinking, put forward as «station of the visible», integrating dynamic units 

which become visible through the shaping of the artistic displays. Trilogy: 

Tradition, Modernity and Post-Modernity interpreted as categories that exist in 

every historic period. Decline of the great narratives and sunset of the 

Academies of Fine-Arts. The «scientification» of the artistic speech as a 
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manner of legitimating and statute. Artistic response to the technological 

«exodus» as inexorable destiny of mankind, through «archipelagos» of authors 

where Nazarenes, Pre-Raphaelites and Nabis play the lead roles. The Martin 

Heidegger’s «irresistible character of the technological supremacy» and the 

extreme reduction of man to a «concluded natural organism» emptied of its 

myths and unable of mythodological acts (Gilbert Durand). 

Demotechnocracies, cybercracies and the Cyberculture’s genesis, 

linked with the society’s militarization and the over-surveillance, in contrast 

with the idea of generalised and free access to the world wide webs (Internet-

Howard Rheingold).  

Hypertext (Theodore Nelson), structure of the conceptual matrix of the 

techno-artistic displays and its fractal essence. Hypertext, techno-artistic 

strategies and hyper-real dimensions. Cyberspace (William Gibson) the 

«consensual hallucination». Cyberart, monotony and circularity of the 

laboratorial pictures used by techno-artists: Bill Viola, Roy Ascott, Stelarc and 

Orlan.  

Creation of the concept of «Citor», implying the existence of a unit 

made up of non intervened or technologically improved «concluded natural 

organism», which appeals to quotation and appropriation strategies, acting 

within the cybernetic framework that favours the communication between 

machines and human beings. Instauration of the techno-imaginary announcing 

a new type of relationship with the knowledge, based on the connectivity of 

images’ blocks where the strategies of significance get closer to the 

cinematographic language. «Citor», notion of Post-Humanity and 

biotechnological hybridity, cybermyths, irrationality and technological 

ritualizations exposed in the Survival Research Laboratories’ interventions. 

 Paradigm «High Tech – Low Life», memory and influence of the 

counterculture youth movements, artistic displays contestant of the Beatiniks 

and the Hippies consolidating the idea of Cyberdelia as indiscriminate 
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syncretism. High Tech and the neo-tribalism New Wave where hackers, 

cyberpunks, crackers play the leading role and the consequent Cyberpunks’ 

technological vagrancy. Cyberpunk’s imaginary, publications, piracy, 

illustration, events, scientific fiction literature, William Gibson and the 

concept of Cyberspace in Neuromancer, (Bruce Sterling, Mark Dery and Rudy 

Rucker), cyberpunk’s cult filmography – Blade Runner by Riedly Scott and 

the cyborgs, and the image of the highly technical body, as hyper reality where 

the entropy between reality and fiction is absolute. Parallelism between High 

Life and Low Life through the street culture – graffiter, organisation, 

pictographic ritualization which discloses plastically inhumanity’s and 

ghettos’ domains as vestiges from concentrationary societies. Reaffirmation of 

the meaning and importance of the artistic praxis as founder and recenter 

element of the humanising visions, revealed in the visibility of the shaped 

artistic displays.       

 

 

Key-words 

 

Art 

Plastic Thinking 

Painting 

Hypertext 

Cyberart 

Cyberculture  

Citor 

Techno-imaginary 
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INTRODUÇÃO 

 

PERTINÊNCIA DO TEMA 

 

 

Ao intitularmos a investigação que desenvolvemos: «Pintura 

como Hipertexto do Visível – Instauração do Tecno-Imaginário do 

«Citor», problematizámos a crescente imersão tecnológica imposta a 

toda a humanidade como inevitável, necessária e desejável, para a qual 

têm dado grande contributo as tecnologias da informação e comunicação 

em estreita relação com os dispositivos tecnológicos de matriz digital, 

protagonizando a contaminação imagética que tem como axis mundi o 

computador e sua relação com a actividade artística, actividade esta,  

considerada  do domínio exclusivo do ser  humano. 

 

 A «desertitificação» das tecnologias intelectuais humanas, onde o 

Pensamento Plástico articula a convergência vivencial que esculpe o ser 

na materialidade das manifestações artísticas, com a 

multidimensionalidade interactiva das novas tecnologias que parecem 

coisificar a crescente brutalização da humanidade e contribuem para a 

humanização das máquinas em progressiva autonomização, anunciando a 

implosão do imaginário humano. 

 

O deslumbramento e fascínio exercido pelas novas tecnologias, a 

todos os níveis, assumem na sua aparente «fertilidade» o papel libertador 

e democratizante das sociedades pós-industriais que caracteriza o 

discurso da Cibercultura. A instauração da Cibercultura assenta na 

ausência de prévia formação em qualquer área da actividade humana, 

bastando para tal possuir um corpo (equipamento base) e projectar-nos no 
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pensamento cibernético, detentor da particularidade de construção de 

modelos em qualquer domínio do conhecimento, indiferentemente das 

categorias pré-estabelecidas, o que provoca a sua interligação reticular. 

(cibernética – Norbert Wiener). 

 

A investigação desenvolvida: «Pintura como Hipertexto do 

Visível», coloca interrogações quanto à vocação universal das 

«manifestações tecno-artísticas» e à sua invasora monotonia circular. 

Conseguimos demonstrar que actualmente, ver uma imagem pictórica, 

sem interposição de filtros tecnológicos, deixou de ser um acto de fruição 

ou de contemplação, actuando como «motor imóvel» na descoberta do 

ser, acto este inserido num tempo dilatado, passando a significar 

convergência na instantaneidade da circularidade hipertextual das 

imagens digitais alojadas na visibilidade binária do ciberespaço. 

 

 Caracterizámos a progressiva necessidade de cientificação do 

discurso artístico, como condição para a validação do seu estatuto, 

denotando a incompreendida proximidade entre arte, ciência e tecnologia, 

relação esta, que sempre fez parte do imaginário dos artistas, sobretudo 

enquanto visionários. Este posicionamento de recorrer às novas 

tecnologias, nas suas «sínteses pictóricas», ao longo dos tempos, não 

significa ser «devorado» por essa hidra, que se renova constantemente. 

Assim, sempre que utilizarmos o prefixo «tecno» queremos acentuar a 

intenção de identificação de articulados eminentemente digitais. Estes 

simulam o discurso artístico e por mais sofisticados que sejam, serão 

sempre remetidos para a esfera «tecno» e por isso distantes das obras 

artísticas, enquanto legado imagético da humanidade. 
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Ao teorizarmos sobre as hipóteses da «Instauração do Tecno-

Imaginário do «Citor», equacionámos a tangibilidade matérica do 

Hipertexto feita na convergência, integração e participação de todas as 

plataformas tecnológicas de matriz digital na construção de entidades 

hiper-reais, que a médio prazo passarão do estado virtual para o de 

realidade concreta e para os quais os humanos nunca encontrarão formas 

de nomeação.  

 

Constatámos a ligeireza como se aceita sem discussão o 

esmagamento imposto pela ciência e pelas novas tecnologias e passámos 

a compreender melhor os actos de resistência conceptual (Paul Virilio), 

que funcionam na sua discordância como estratégias de sobrevivência à 

ciência (Jean Paul Salomom), tornando-se um campo de questionamento 

e esperança deveras significativo. Julgamos que a nossa teorização 

poderá contribuir para aclarar conceitos que permitam maior reflexão por 

parte dos artistas que utilizam as novas tecnologias de matriz digital, na 

maneira como estas se sobrepõem e condicionam o seu próprio 

imaginário e na formalização do seu discurso. 

 

A maioria dos trabalhos que tratam o domínio do Hipertexto são 

fundamentalmente técnicos, esforçam-se por estabelecer uma 

concordância entre arte, ciência e tecnologia, como forma de tecer 

plataformas conceptuais e técnicas que justifiquem reclamar a 

territorialidade artística neste campo. Isto tendo em vista a aplicação das 

novas tecnologias ao discurso artístico, ignorando que a imersão na 

tecnologia apenas contribuirá para a estetização daquela e provocará o 

aceleramento do esvaziamento do imaginário humano. 

 

 12 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
 

Recentrar problemáticas tão significativas como a que 

apresentamos: «Pintura como Hipertexto do Visível – Instauração do 

Tecno-Imaginário do «Citor», numa perspectiva artística, faz parte da 

nova compreensão que refunda o lugar da arte e do artista, como 

posicionamento existencial descomprometido dos altos desígnios para 

que havia sido talhado, e assim simultaneamente liberto desses 

«destinos», tornanado-se capaz de negar os múltiplos aspectos 

«mumificantes» da tecnologia, pois continuará a não prescindir da 

vivência sem as visões, feitas pinturas testemunhadas e habitadas por si, 

ou seja: assumindo no presente uma importância enorme quanto à 

significação da própria existência.  

 

Julgamos poder provar que a praxis artística é reservada à esfera 

humana e não é compatível com o elenco de competências e novos 

paradigmas baseados na apologia da ignorância como mais valia (homem 

sem qualidades – Mário Perniola) nem com o nomadismo, a fazer 

lembrar as recentes experiências das sociedades concentracionárias nas 

quais a manipulação do mito e da ciência fundam tecno-imaginários 

colectivos, feitos na teoria do consentimento que engendra as 

monstruosidades das «alucinações consensuais»,  como o ciberespaço ou 

a globalização, que caracterizam formas de domínio que prescindem do 

artista enquanto ser capaz de visões dizíveis através da visibilidade dessas 

utopias. 

 

Ao reclamarmos a «territorialidade» do Pensamento Plástico,  

entendido por nós, como dimensão criativa reservada apenas à esfera dos 

humanos sem sobreposição dos dispositivos tecnológicos, não os 

excluímos, mas não os aceitamos como um fim em si, relegamo-los para 

o plano das engenharias (fabricação de engenhos), embora não deixemos 
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de considerar o deslumbramento, o fascínio e a espectacularidade gerada 

pela interactividade imersiva hiper real, protagonizada pela Realidade 

Virtual, tão solidamente coerente, que julgamos estar na presença de 

outra realidade em que também podemos habitar, se formos capazes de 

instantaneamente fragmentar a nossa consciência, para que se possa 

deixar de ter discernimento entre real e ficção, contrastando com 

processos longos de aprendizagem cuja matéria prima é o ser.    

 

 

 

OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

O objectivo central desta investigação é demonstrar que o 

Pensamento Plástico, enquanto dimensão artística, se configura por 

intermédio do autor-indivíduo, como não dissociável da coisificação da 

obra. Esta dimensão está a confundir-se através de um sincretismo 

indiscriminado, ou com «manifestações-produções tecno-artísticas», no 

sentido de instaurar um «tecno-imaginário» associado à própria 

privatização das tecnologias intelectuais humanas, provocando, nesse 

sentido o seu desnudamento e consequente implosão do imaginário 

humano. 

 

Ao centrarmos a nossa investigação no hipertexto, queríamos 

demonstrar que é com esta matriz digital «celular» que se inicia a total 

miscigenação entre autor e utilizador, o que provoca a sua solvência, 

mutando-se num colectivo de contributos em constante transformação. 

Ao propormos aproximações ao conceito de hipertexto em termos 

imagéticos, fizemo-lo com o intuito de determinar a crescente e 

«indesejável» hiper dependência tecnológica da praxis artística que tem 
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vindo a ser neutralizada ao assumir o destino «tecno» em que o olhar 

mimetiza os «varrimentos de scanner». 

 

O hipertexto, enquanto engenharia informática, adquire múltiplas 

configurações, mas tem sempre o sentido fractal, que faz parte integrante 

desde o programa de tratamento de imagem, muito utilizado pelos artistas 

como acelerador de resultados visuais, às redes informáticas à escala 

mundial, à testagem de mísseis ou naves espaciais, aos sistemas de 

vigilância, à concepção e desenho de edifícios, a intervenções cirúrgicas à 

distância, entre muitas outras possibilidades, passando a povoar o 

imaginário humano de «tecno-imagens», que contaminam cada vez mais 

a própria exequibilidade da vida.  

 

A investigação fez-se a partir de uma perspectiva artística, 

recolectora e integradora, onde a visibilidade do pensamento plástico é 

feita através de imagens pictóricas, que funcionam como núcleos, cuja 

legibilidade sistematizadora recorre a contextualizações que passam por 

níveis interpretativos como a história da arte, a estética, a sociologia e a 

informática.  

 

 Metodologicamente temos consciência de que esta investigação é 

um acto mitodológico, interpretado como último momento teoricamente 

possível de explicação humana (Gilbert Durand). Uma espécie de 

«arqueologia do imaginário humano», na qual podemos reconhecer 

estratégias intelectuais e estruturas de pensamento que contrariam o 

discurso triunfalista da ciência e da oficialidade dos «choques 

tecnológicos». Choques só possíveis em culturas ahistóricas, em que o 

«esquecimento de si» é uma constante colectiva e individual.  
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Com o propósito de criar uma dinâmica exploratória que operasse 

o abandono de um ponto fixo de observação, cuja linearidade narrativa, 

por mais coerente que fosse, redundaria na «mumificação sistémica» 

perante a complexidade de várias paisagens investigativas, que se 

encontram em constante movimento, utilizamos a trilogia – Tradição, 

Modernidade e Pós-Modernidade, como processo de mapeamento e 

enquadramento.  

 

Esta «pequena-grande» diferença permitiu interpretar as múltiplas 

manifestações artísticas, que serviram como suporte de visualização das 

ideias, como manifestações de categorias que coabitam em qualquer 

época e em qualquer sociedade (Adriano Duarte Rodrigues) e que 

encarnam determinadas constantes que se dão a identificar como 

categorias de pensamento. Fizemos, desta forma, aproximações à 

«visualização das ideias» como «estações do visível», ou concentrações 

de sentido, as quais podem ser desveladas na sua imensa complexidade, 

se formos co-assistidos por máquinas que aliem o rigor científico do 

pensamento que calcula com a plasticidade do autor como «lugar de 

esquecimento», mas sempre como instrumental individual ou de equipas 

multidisciplinares. 

 

Na primeira parte fizemos aproximações ao pensamento plástico e 

constatámos que este radica na visibilidade das suas representações feitas 

de imagens que remetem para a multidimensionalidade perceptiva do 

mundo, ancorada num quadro semântico que lhe atribui sentido enquanto 

realidade construída. O pensamento plástico é proposto como «estação do 

visível», e será sempre «ladeado» pela linguagem verbal que tenta 

aprisionar a visibilidade indizível na nomeação. 
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A noção do pensamento plástico permitiu desenvolver um 

conjunto de «unidades dinâmicas» minimamente estáveis cujos 

conteúdos funcionam como campo de possibilidades interpretativas, sem 

«mumificações sistémicas» e recorrendo a metáforas pictóricas para 

ilustrar, justificar e confirmar problematizações que conduziram à 

teorização. Situámos a visibilidade da pintura no plano da «codificação» 

do pensamento plástico do artista com a fisicalidade das coisas que se 

tornam actos de comunicação visual. 

 

Ao apresentarmos a trilogia – Tradição, Modernidade e Pós-

Modernidade, conseguimos provar que estas são formas de 

relacionamento com a experiência, permitindo identificar estruturas ou 

narrativas que se configuram e reconhecem num plano e não como 

indicadores de períodos históricos. A ênfase dada à categoria da Pós-

Modernidade teve como objectivo presenciar o «espectáculo do 

naufrágio» proporcionado pelo declínio das grandes narrativas, 

pulverizadas na constante adaptabilidade dos dispositivos tecnológicos de 

matriz digital que têm, como mediador entre o conhecimento humano e o 

ciberespaço, o  tecnólogo.  

 

Era para nós importante descrever a perda ou «apagamento do 

autor como lugar de esquecimento», em oposição à sistematização da 

aprendizagem, da transmissão de técnicas e saberes que fazem parte do 

legado ou património artístico. Reforçamos o reconhecimento e reacção 

por parte de alguns artistas perante o crescente «êxodo» tecnológico 

apresentado como destino inexorável da humanidade, protagonizado no 

absurdo da redução máxima do homem a «mecanismo natural 

finalizado», esvaziado dos seus mitos. A formação de «arquipélagos» 

autorais (Nazarenos, Pré-Rafaelitas e Nabis), situados em tempos e 

 17 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
 
espaços históricos diferentes, revelaram propósitos comuns relacionados 

com a negação e resistência a esse esmagamento tecnológico que provam 

o papel interventor dos artistas.  

 

Na segunda parte, tratámos o «destino tecnológico» (Jean-Jacques 

Salomon) e o «carácter irresistível da dominação tecnológica» (Martin 

Heidegger)  expressos pela Cibercultura que rapidamente criou a imagem 

do corpo tecnicizado, pleno de interfaces homem-computador e da forma 

como os artistas têm lidado e questionado este «destino». Fomos capazes 

de identificar os programas militares que estão na génese da Cibercultura 

como a ARPA-Advanced Research and Projects Agency, MILNET-Militar 

Network, ARPANET, SATNET e a DCA-Defense Communication Agency, 

entre outros, e verificámos que o acesso e o benefício dessas novas 

tecnologias se devem em grande medida a actos de contracultura 

praticados inicialmente pelos cientistas envolvidos nestes projectos e 

posteriormente, de forma generalizada (pirataria informática), resistindo à  

crescente militarização de redes tão significativas como a INTERNET.  

 

A aplicabilidade contaminante do hipertexto (Theodore Nelson) 

enquanto matriz cibernética, foi desenvolvida através da conversão de um 

texto dito tradicional numa «alucinação consensual» (William Gibson) 

configurada no hipertexto «Rocha de Sousa – Cartografia de um Ser Sem 

Heterónimos». Comprovamos que o hipertexto, como matriz das 

manifestações tecno-artísticas, configura-as de forma fractal, com escalas 

de complexidade diferentes, emergindo em sequências de equações 

matemáticas que permitem ao dispositivo tecnológico engendrar 

dimensões hiper-reais, tão evidentes em estratégias tecno-artísticas de 

autores como Bill Viola, Roy Ascott, Stelarc e Orlan.  
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 Criámos e apresentamos o conceito de «citor», através do qual 

enquadramos as manifestações tecno-artísticas na ubiquidade das 

simulações laboratoriais e no descentramento high tech provocado pelas 

demotecnocracias e no anúncio da condição pós-humana plena de 

hibridez biotecnológica. Fazemos referência aos movimentos juvenis de 

contracultura como os Beatiniks, os Hippies e o ideário contestatário dos 

movimentos juvenis do pós II Guerra Mundial, nos quais se entronca a 

ideia de ciberdélia como sincretismo indiscriminado, uma miscelânea de 

noções, atitudes e estratégias de resistência num futuro estado global de 

hiper vigilância. 

 

Consideramos o «citor» como testemunha da eclosão dos 

cibermitos que se replicam à velocidade instantânea das ritualizações 

tecnológicas assistidas por tecnólogos, tão bem descritas nas intervenções 

do Survival Research Laboratories que assume a «cientificação» da 

contracultura e a irracionalidade tecnológica. 

 

A  utilização do paradigma «High Tech – Low Life», permitiu 

comprovarmos que a instauração do tecno-imaginário do «citor» é uma 

deriva do totalitarismo tecnológico militar do fim do século XX, que 

preconiza o constante constrangimento virtual e biotecnológico 

arquitectado pelas cibercracias. Fazemos referência ao neo-tribalismo 

New Wave, que integra hakers, cyberpunks, crackers, ou movimentos 

mais espontâneos como o Yomango, como indicadores da maior 

consciência do desastre da errância tecnológica a que a humanidade foi 

votada.  

 

Procurámos ilustrar a noção de high tech  através dos Cyperpunks, 

uma corrente de ficção científica da década de 80 (William Gibson, 
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Bruce Sterling, Mark Dery, Rudy Rucker) cujas ideias influenciaram a 

comunidade científica norte americana, e contribuiram para a formação 

de uma tribo electrónica em que a imagem da entropia comunicativa 

entre máquinas e humanos tende a possibilitar o surgimento dos cyborgs 

(cyb-cibernética e org-organismo), um passo na direcção da pós-

humanidade. O imaginário cyberpunk revê-se em filmografia de culto, 

retratando o desencanto das personagens que gerem a desilusão 

provocada pelas cibercracias, contrapondo a humanidade que advém do 

livre e gratuito acesso às novas tecnologias da comunicação e 

informação. 

 

Ao sectorizarmos aspectos da existência virtual do «citor» através 

dos cyberpunks, fizemo-lo em convergência e concordância com a cultura 

de rua graffiter, que identifica as coroas de sacrifício das grandes cidades, 

os «não lugares» (Marc Augé) povoados por tribos de jovens 

marginalizados  remetidos para o domínio da inumanidade. A ritualização 

pictográfica dos graffiters com figuras tutelares como Tupac Shakur  só 

confirma a profundidade de desertificação dos «organismos naturais 

finalizados» e dos poderosos processos de apropriação das cibercracias, 

capazes de adequar rupturas, contestações e transgressões, por mais 

radicais que sejam, em vantagens sistémicas, anulando qualquer 

horizonte que não seja coincidente com as programações realizadas por e 

para a manutenção de poderes difusos. 
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           1  PENSAMENTO PLÁSTICO 

1.1 APROXIMAÇÕES AO CONCEITO DE PENSAMENTO     

PLÁSTICO 

 

Actualmente somos confrontados, no campo das Artes Plásticas, 

com a necessidade de nos tornarmos especialistas, significando com isto, 

uma produção teórico-prática, cuja reflexão articule metodologias e 

instrumentos de índole artística com estratégias científicas de pesquisas, 

conducentes a investigações e consequente teorização. Os projectos podem 

adquirir várias configurações, mas a arquitectura de um edifício teórico 

está quase sempre relacionado com a afectividade, com as idiossincrasias, 

ou com as utopias elaboradas durante a juventude. Esta atitude apaixonada 

tem implicações na estruturação e  organização das múltiplas «expedições» 

preparadas com o objectivo de desbravarem e ampliarem um «território» 

que se deseja identificado e no qual se fizeram poucas incursões. 

 

O esforço pedido ao neófito é grande, pois exercitar a  capacidade 

de circunscrição de determinada matéria, definir o objecto e objectivos, 

dominar conceitos, aclarar ideias, fundamentar, demonstrar coerência e 

consistência, ser capaz de criar uma dinâmica exploratória, coordenar um 

conjunto vasto de hipóteses de trabalho sem se dispersar, cumprir um 

cronograma cheio de boas intenções, obriga a  uma disciplina espartana e a 

um rigor de análise, reforçando a ideia de «axis mundi»,  centro onde se 

concentra e converge toda a energia intelectual. 

 

Podemos encontrar esse esforço de circunscrição no pensamento 

plástico de Josef Albers, cuja formação artística passa pela Bauhaus de 
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Wiemar e, como muitos outros, teve de se refugiar nos Estados Unidos, 

pela intolerância do regime da Alemanha, então Hitleraniana. A partir de 

1948 foca-se obsessivamente no tema de «Homenagem ao Quadrado», 

utilizando quadrados de cor dispostos com rigor matemático, sem qualquer 

elemento dispersivo, impondo a si próprio uma economia de meios que o 

levam a articular elementos fundadores da linguagem plástica, como a cor 

e a forma. 

Fig. 1 - Pinturas de Josef Albers intituladas, «Homenagem ao Quadrado», 1956, 1958 e 1959. 

Aparentemente a atitude exploratória de Josef Albers reflecte uma 

«repetição», com «variações» que se podem relacionar com a forte 

«sedentarização» dos saberes, metaforicamente, «cidades muralhadas» que 

em princípio darão lugar a imensos silos de informações altamente 

especializadas, e estabilizadas, gerando uma tensão dinâmica, entre a 

«sedentarização» e a turbulência «nomadizante». O artista constata que a 

maneira de não estiolar e sobreviver à solidão inerente à condição de 

indivíduo criador, está associada à virtualidade de uma qualquer «paisagem 

primordial», intocada, sempre idealizada, na qual nos projectamos, 

propondo  navegações por constelações disciplinares, uma espécie de 

incursões, por vastos e insuspeitados horizontes poéticos, que 

«contaminam» o silêncio do olhar analítico, fragmentado, através do poder 

das vivências,  assinaladas no corpo que recebe em si o chamamento da 

vida. 
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O artista percebeu que o sentido cartográfico da estruturação de um 

trabalho de investigação de índole artística, permite visualizar e accionar 

uma «quadrícula», onde se determinam pontos de ancoragem de uma rede 

que dão corpo à noção de sistema.  Tornam-se assim, operatórias as 

potenciais extensões conceptuais, gerando virtualidades que dissolvem as 

«fronteiras» disciplinares e objectivam um sistema aberto, como diria 

Umberto Eco, a propósito das artes visuais:  

«Obra aberta como proposta de um “campo” de possibilidades 
interpretativas, como configuração de estímulos dotados de uma 
substancial indeterminação, de maneira a induzir o fruidor a uma série de 
“leituras” sempre variáveis; estrutura, enfim, como "constelação” de 
elementos que se prestam a diversas relações recíprocas» 1

James Cowan evoca a noção de sistema e reforça o contributo, 

mesmo que «acidental», na sua dimensão relacional, no livro intitulado: «O 

Sonho do Cartógrafo, Meditações de Fra Mauro na Corte de Veneza do 

Século XVI», introduzindo-nos na atmosfera de San Lazzaro degli Armeni, 

uma das ilhas que envolvem Veneza, onde existe um mosteiro dos padres 

Mechitar, cuja biblioteca e museu tem um extraordinário espólio doado 

pela Igreja Arménia e por outras instituições ou personalidades ao longo 

dos séculos. Cowan acidentalmente, tal como acontece quando o olhar 

percorre as estantes de um alfarrabista, encontrou um diário escrito pelo 

Fra Mauro, do Mosteiro de San Michele di Murano, um especialista em 

cartografia, habitado por um permanente  conflito entre a verdade estática, 

imutável e absoluta que o remete para o imaginário medieval e por outro 

lado um novo mundo adivinhado nas alucinantes descrições dos 

navegadores em atitude confessional descrevendo outras culturas, ou 

perante a materialidade dos objectos, depositados nas suas mãos,  prova 

coisificada, do corpo físico desses relatos que tanta curiosidade e suspeição 

provocavam. 
                                                 
1 ECO, Umberto - Obra Aberta. Trad. de Pérola de Carvalho. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1971, 287 p. (Col. Debates nº2). p. 150 
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Fra Mauro fala da sua actividade de cartógrafo: «(...) Eu especulo. 

Os criadores de mapas têm de especular, pois sabem que não estão na 

posse de todos os dados. Estamos sempre a lidar com narrativas em 

segunda mão, resumos de impressões”»2. Este apontamento remete-me 

automaticamente para o pintor, Andrea Mantegna, nascido na Itália do 

Quattrocento,  considerado um modelo enquanto pintor, um arquétipo 

deste período, reconhecido e consagrado em vida, do qual estudo uma 

pintura que se intitula: Sacra Conversazione, Madonna della Vittoria, 

datada de 1496. 

 

Podemos acentuar esta «teia de relações» ao referir Jan Van Eyck, 

ficcionado por Gilbert Sinoué em o Menino de Bruges,3 onde se fala dos 

perigos da «escrita artificial», que derrama sobre as multidões o saber, 

abrindo-se um novo horizonte fruto de «livros forjados em algumas horas», 

gerando o pânico entre a comunidade pensante da época. Estas atmosferas 

introduzem o leitor, nas «máquinas» de visualização das realidades virtuais 

de um tempo e espaço incertos, «reconstruídos» e ficcionados.  

 

Esta  constante  construção e  descontrução  fruto da  convergência 

de  sentidos,  necessária  à  fabricação  da  representação,  está presente 

estruturalmente  na  circularidade  «orgânica» que remete 

                                                 
2 COWAN, James - O sonho do cartógrafo: Meditações de Fra Mauro na Corte de 

Veneza do Século XVI. Trad. de Maria de Lourdes Reis Menegale. Lisboa: Rocco, 2000, 
168 p. ISBN: 972-759-309-7. p. 32 

3 SINOUÉ, Gilbert - O Menino de Bruges. Trad. de Ida Boavida. Algés: Difel, 2000. 271 
p. ISBN: 972-29-0510-4. Sinoué refere neste romance histórico a cidade de Pádua e a 
sua Universidade com forte pendor para o Helenismo, foi nesta atmosfera fascinante que 
Andrea Mantegna faz a sua aprendizagem no atelier de Francesco Squarcione.  As 
inovações técnicas, como o papel que substituirá o velino, aliado à tecnologia da 
impressão irão transformar rapidamente o conhecimento que se julgava poder chegar a 
todos, mesmo aos mais humildes para enrequecimento do espírito. O papel dos 
estudantes que em número crescente, frequentavam as Universidades de Coimbra, Paris, 
Salamanca, Pádua ou Bolonha, obrigavam à feitura de cada vez mais livros o que não 
era possível através dos copistas, um novo mundo estava a despontar. 
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permanentemente o fragmento ou a parte para o todo,  o micro para o 

macro, e vise versa.    Gera-se uma interdependência energética, actuando 

constantemente nas «sinapses» da imensa constelação disciplinar, que   por 

sua   vez    nos   faz   desenhar   uma «palavra problema» - complexidade.   

Será talvez esta condição relacional inter, trans e intradisciplinar que 

contribuirá para o reposicionamento do investigador e desenvolverá novas 

hipóteses. 

 

 

1.2  COMPLEXIDADE - REINO DA QUANTIDADE 

 

Edgar Morin alerta-nos para o problema da complexidade, tenta 

definir complexidade como uma palavra de «chegada», um fenómeno 

quantitativo que envolve uma avassaladora quantidade de interacções e 

interferências entre um número muito grande de unidades que fazem parte 

do sistema, por palavras suas: 

 «(...) a complexidade não compreende apenas quantidades de 
unidades e de interacções que desafiam as nossas possibilidades de 
cálculo; compreende também incertezas, indeterminações, fenómenos 
aleatórios. A complexidade num sentido tem sempre contacto com o 
acaso».4   

A investigação, no campo artístico, reveste-se da maior 

complexidade, tem como domínio a produção artística nas suas múltiplas 

configurações, e a reflexão realizada pelo artista não se deverá confundir 

com a interpretação do discurso verbal decorrente de ensaios provenientes 

de outras áreas disciplinares. A emergência do objecto teórico-prático, 

construído através da investigação, poderá ser entendido como tentativa de 

imposição de   uma    ordem   a um   «caos»,   em   permanente observação,  

                                                 
4 MORIN, Edgar - Introdução ao Pensamento Complexo. Trad. de Dulce Matos. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1991, 150 p. (Epistemologia e Sociedade nº 1). p. 42 
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resistindo ao impacto do magma informacional,  composto pelos oceanos 

de conteúdos a que se pode aceder. 

 

 A «amputação», como atitude de exclusão, sempre foi rejeitada na 

prática artística, por outro lado, a integração evita a redução, a 

simplificação, a homogeneização, estes são apenas alguns termos que estão 

permanentemente em rota de colisão com articulação, associação, 

diversidade, multiplicidade de pontos de vistas. A ideia de complexidade 

pode ser visualizada no campo da linguagem plástica, no conflito gerado 

pela proposta «cubista» de um Braque, Picasso ou Juan Gris, num mundo 

com cabeça e olhos ainda renascentista, embora no século XX.1   

Poderíamos dizer que na progressão da «viagem», a observação da 

«paisagem» contém um movimento centrípeto que coagula saberes e um 

movimento centrífugo que solve saberes.  

Fig. 2 -Espaço Renascentista - Madonna della Vittoria, Sacra Conversazione -1496 de Andrea 
Mantegna. Espaço Cubista - Les Demoiselles d'Avignon – 1907 de Pablo Picasso. Espaço Virtual, 
Microworlds, Sirens and Argonauts -  2000 de Agueda Simó.  

Nesta perspectiva o observador é forçado a abandonar o tradicional 

ponto fixo de observação, que lhe permitia visualizar em travelling longo 

                                                 
1 O Cubismo, como vanguarda do início do século XX, propõe a ruptura com a 

espacialidade do Renascimento (visão pictórica naturalista). Georges Braque, Juan Gris 
e Pablo Picasso, são os representantes máximos deste movimento, que descontrói e 
desmembra a noção de espaço renascentista. Espaço Virtual, neste caso, está associado a 
Realidade Virtual sendo uma das consequências da integração de plataformas 
tecnológicas de carácter informacional, na formalização de espaços pictóricos a três 
dimensões (3D) gerados em tempo real, provocando ao observador a sensação de 
imersão num mundo que se aproxima cada vez mais da total entropia real-ficção.  
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as imagens, deslizando para alinhamentos ou corredores de sentido, 

compondo e recompondo constantemente elementos que destaca de uma 

imagem pictórica. O Cubismo interroga a espacialidade e a temporalidade 

das narrativas que articulavam linearmente os tempos passado, presente e 

futuro, contribuindo para a fragmentação e implosão espaciais e temporais 

da modernidade, introduzindo várias imagens que se sobrepõem, como 

sinalizadores de superfície, gerando uma espécie de pré-sentido, que possa 

fazer raccord com outras coisas captadas a alta velocidade. Este 

«varrimento» de superfície deixa de considerar significativo a 

compreensão dos conteúdos, fascina-se pela infinita capacidade relacional 

co-assistida por máquinas. 

 

1.3 «MUMIFICAÇÃO» SISTÉMICA 

Uma das palavras mais utilizadas no último século foi «sistema». 

As possíveis definições generalistas de sistema passam inevitavelmente 

pela referência a um conjunto de elementos ou componentes 

interdependentes,  organizados de forma a cumprirem um objectivo. 

Consideramos que esse conjunto de elementos distintos - unidades, inter-

reagem dinamicamente, em função de objectivos claramente determinados. 

Um sistema é um todo, um corpo que pela sua complexidade se torna 

indivisível, coerente e individualizado, quanto mais sofisticado e 

miniaturizado, mais se assemelha ou simula um organismo.  

Edgar Morin em Introdução ao Pensamento Complexo, 
diz-nos sobre a teoria sistémina:  

«A teoria dos sistemas e a cibernética coincidem numa zona 
comum. Em princípio, o campo da teoria dos sistemas é muito mais 
vasto, quase universal, pois que num sentido, qualquer realidade 
conhecida, desde o átomo à galáxia, ao passar pela molécula, a célula, o 
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organismo e a sociedade pode ser concebida como sistema, quer dizer 
associação combinatória de elementos diferentes». 2

Na nossa perspectiva, a  abordagem sistémica implanta-se enquanto 

método de gestão da complexidade de elementos em campo e caracteriza 

qualquer actividade humana,  pelo que se criam conjuntos de  instrumentos 

interpretativos,     combinam-se    estratégias   favoráveis à  articulação   de 

conjuntos de unidades individualizadas e limitadas, numa vasta e densa 

rede, permitindo situar o interventor, neste caso o operador, investigador, 

«manobra» de forma  aproximativa, «ladeando» e controlando  a constante 

impossibilidade  de unificação de um todo generativo de integrações e 

exclusões,  na perspectiva de «aprisionar» uma realidade. 

Ao introduzirmos a ideia de pensamento plástico, tentamos 

idealizar, ao longo desta tese, um conjunto de unidades dinâmicas 

minimamente estáveis cujos conteúdos funcionem como campo de 

possibilidades interpretativas, sem «mumificar», recorrendo a metáforas 

pictóricas que são essencialmente visíveis, e não dizíveis, altamente 

complexas e consequentemente abertas, flutuantes, andróginas e 

imprecisas. Por intermédio da ideia de «mumificação», intuímos o 

esvaziamento das unidades, ou componentes do sistema, o que pode a 

curto prazo conduzir-nos à incapacidade de estabelecer as relações que 

permitem formar agrupamentos e tecer relacionalmente associações com 

campos aparentemente distantes. 

A estratégia artística de cruzamento das linguagens específicas dos 

diferentes campos do conhecimento e do saber fazer, apoiadas nas novas 

tecnologias, tem vindo  a  ampliar-se,  em  especial  nos últimos 50 anos do  

 
                                                 
2 MORIN, Edgar - op. cit, p. 24 
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século XX. Este estar de  apropriação  e  integração  multidisciplinar  

remete constantemente a actividade artística para uma visão recolectora 

supradisciplinar, onde a problematização dos diferentes domínios, e suas 

realidades formais desembocam num «mixte» de linguagens.  

 

A progressiva «contaminação», ou cientificação do discurso 

artístico, ou qualquer actividade humana está bem enraizada na visão da 

actividade artística que Claude Lévi-Strauss nos apresenta:  

«O bricoleur está apto a executar grande número de tarefas 
diferentes; mas, diferentemente do engenheiro, ele não subordina cada 
uma delas à obtenção de matérias-primas e de ferramentas concebidas e 
procuradas na medida do seu projecto: seu universo instrumental é 
fechado e a regra de seu jogo é a de arranjar-se sempre com os meios-
limite, isto é, um conjunto, continuamente restrito, de utensílios e de 
materiais, heteróclitos, além do mais, porque a composição do conjunto 
não está em relação com o projecto do momento, nem, aliás, com 
qualquer projecto particular, mas é resultado contingente de todas as 
ocasiões que se apresentam para renovar e enriquecer o stock, ou para 
conservá-lo, com resíduos de construções e de destruições anteriores».1  

Aparentemente parece que o universo do bricoleur não se 

compatibiliza com o do engenheiro, pois o bricoleur «nomadiza» os 

conteúdos através da recolecção, sem a necessidade determinante de 

definir recursos e estratégias para alcançar um produto-objecto estável e 

multiplicável. A não repetição de um número preciso de operações 

encadeadas, e previstas para concretizar um objecto que será investido de 

uma simbologia industrial está fora da esfera das intenções do bricoleur. 

 

O engenheiro «sedentariza» ou «mumifica», criando para tal, 

sistemas profundamente estruturados com o propósito de uma saída 

«tecno» – um produto, tendencialmente com menos vestígio da mão, do 

humano, através de máquinas com automatismos que prescindem do 
                                                 
1 LÉVI-STRAUSS, Claude - O Pensamento Selvagem. Trad. de Maria Souza e Almir 

Aguiar. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976, 331 p.(Biblioteca 
Universitária, Ciências Sociais, nº 31). p. 38. 
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controlo do homem e que são de tal fiabilidade que eliminam o erro, 

dispensam o homem. Gera-se um sentido reducionista, desumanizante que 

se sobrepõe a qualquer utopia. Estamos perante uma progressiva 

autonomização da  máquina, corporizada na robótica, e no surpreendente 

esquecimento do papel da actividade humana. 2

Fig. 3 - Quando os materiais se tornam 
matéria expressiva. Fragmento de «Jornais 
Amomtoados», do pintor Antoni Tápies, 
1969. 

O pintor, tradicionalmente, tem como base do seu projecto artístico a 

construção de mundos que o auxiliam a sondar o real, é através da 

visibilidade que este comunica e se relaciona com os outros, a sua maneira 

de contar, de se dizer é indissociável da manipulação de materiais, técnicas 

ou tecnologias que podem simultaneamente ser a matéria expressiva, como 

no caso do pintor Antoni Tápies, uma espécie de alquimista da matéria, 

mas que essencialmente funciona como meio de visualidade, cujo 

objectivo final é a materialização da obra, entendida como projecto 

artístico, coerente ou incoerente,  obrigando à permanente realização de 

protocolos de leitura, deixando o observador perante um sistema aberto, 

                                                 
2 Uma nova consciência científica, bem como papel  do cientista perante a comunidade 

surge depois da II Guerra Mundial, entre estes «livres pensadores» encontramos Andrei 
Sakhrov, que num texto da sua autoria, que circulou pela intelectualidade da então 
URSS, em 1969, intitulado: «Progresso, Coexistência e Liberdade Intelectual»  defende 
a liberdade intelectual e os direitos humanos. Existe uma tradução em Português - 
SAKHAROV, Andrei D. - Progresso, Coexistência e Liberdade Intelectual. Trad. de 
Maria Luisa Pinheiro. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 1976, 120 p. (Diálogo nº 3).  
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não verbal, estimulando a humanização através da projecção do sentido 

transcendente em que a matéria de significação são todos os homens. 
 

A imagem de um machado do neolítico, parece-se com o machado 

dos nossos dias, isto significa que o pintor elabora intencionalmente uma 

«mentira perceptiva», converte da tridimensionalidade para a 

bidimensionalidade, «impondo» a imagem ao observador que a aceita 

através de protocolos culturais visivos, que lhe permitem enquadrar esta 

outra realidade.  O machado de pedra encavado num pau e revestido de 

tendões, que agrediu e esmagou ossos de animais, a cor do sangue que 

tingiu as mãos, a morte que paira e que se reveste de rituais propiciatórios 

para o sustento do clã, deixou de estar presente ao toque, aos olhos, 

todavia, em campo fica, e permanece a representação do machado, que ao 

tornar-se visível pela arte do pintor arrasta consigo todas as vivências 

memorizadas.  Esta «mentira» feita de proximidades com o real, permite 

ao observador identificar o objecto representado, ao mesmo tempo a 

imagem evoca e é investida de sentido alegórico e simbólico. 

 

 

1.4  PINTURA,  ESTAÇÃO DO VISÍVEL 

 

A visibilidade da pintura é feita das matérias, técnicas e 

tecnologias, meios de que o artista se serve para alcançar uma síntese 

visiva, essa coisa-objecto  recorta-se enquanto projecto, de um fundo 

cultural e que identificamos como pintura e é captada perceptivamente 

como um todo, uma totalidade. O artista sabe que o que está em jogo não é 

apenas a visibilidade dos elementos que apresenta ao observador, mas toda 

a envolvência implicada na percepção sensorial que nunca é segmentada, 

sectorizada, mas sim totalizante.  
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As imagens oferecem-se pela e na  multiplicidade de sentidos, a sua fruição 

está impregnada de  codificações que se contraem ou expandem, 

dependentes de diferentes contextos culturais. Assim, quando evocamos 

Erwin Panofsky 3 somos transportados à ideia de iconologia, a uma 

metodologia que faz «varrimentos» em profundidade, descrevendo 

analiticamente pré-iconográfica e iconográficamente, imagens de pinturas, 

e tentando construir uma teia de relações, hipóteses iconológicas, em forma 

de síntese artificial alargada, ou por outras palavras, um exercício de 

«arqueologia imagética» com todas as implicações de uma «estação do 

visível» que pode ser uma pintura. No entanto, não podemos esquecer que 

Panofsky propõe uma racionalização com forma de síntese relacional que 

se reflecte na construção de um objecto tecno-teórico. 

 

A partir do momento em que a pintura é dada por concluída,  

transita da esfera do privado para a do público, dá-se o «arrancamento» 

desta ao artista, a obra passa a habitar, e adquire um lugar no seio de uma 

cultura, transmutando-se em texto icónico, onde se vão imprimir e 

incrustar ao longo do tempo, outros textos, velaturas de outros olhares, 

outras informações, outras técnicas e metodologias. Estamos na presença 

de uma aproximação de carácter sistémico-integrativo que redescobre uma 

rede de relações, num «mapa» fragmentado, incompleto e sempre em 

aberto. 

 

                                                 
3 Erwin Panofsky, teoriza um método interpretativo da obra de arte a que chama 

Iconologia, através da qual «converte» a visibilidade da pintura na legibilidade de um 
edifício teórico no qual são articulados os contributos de outras áreas disciplinares, 
consideradas variações simbólicas de um determinado momento e espaço de onde 
emerge a obra de arte. Em 1939  é editado o livro Studies in Iconology na Oxford 
University Press, onde o autor apresenta vários estudos por si desenvolvidos. Existe uma 
colectânea de textos intitulada: O Significado nas Artes Visuais. Trad. de Diogo Falcão. 
Lisboa: Editorial Presença, 1989, 216 p. (Colecção Dimensões / Série Especial nº 14). 
ISBN: 9722309889., onde a abordagem interpretativa das imagens (análise e síntese) 
revelam algum esquematismo estruturalista.   
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O pensamento plástico inerente à  praxis artística  pode ser 

entendido como uma dimensão criativa (espaço criativo) implicando a 

realização de   investigações   através   das   quais   se   equacionam   outras 

problemáticas de carácter plástico, abrindo permanentemente os próprios 

conceitos formulados sobre si (pensamento), intensificando o espírito 

crítico, valorizando a individualização do discurso, aceitando outros pontos 

de vista, outras concepções da forma plástica, outros modos de formar. 

 

A conceptualidade que preside à actividade artística define eixos de 

pesquisa que implicam determinadas escolhas estéticas, técnicas-

instrumentais e tecnológicas, em ordem a determinada síntese expressiva, 

propiciatória de um acto de comunicação. Os pressupostos teóricos e 

metodológicos são de enorme flexibilidade, tornam-se flutuantes, 

articulando-se dinamicamente com outros conhecimentos, diferentes 

modos de fazer em constante redefinição dos conteúdos expressivos da 

proposição plástica a solucionar. 

 

O nascimento das proposições plásticas, enquanto coisas, dá-se a 

partir e através da actividade do operador; segundo esta perspectiva será 

por intermédio da obra-proposição que se desvenda, revelando o operador. 

A existência do operador é indissociável da materialidade coisificante da 

obra, que se oferece sempre na sua totalidade perceptiva. O operador 

exprime e materializa, no corpo da obra, a sua vivência, a experiência do 

tempo, as referências do seu espaço, ficando assim, incrustada na obra, 

uma teia de acontecimentos e processos que reflectem e caracterizam uma 

determinada «cartografia do ser». 

 

Na materialidade do corpo da obra intuímos a descoberta de novos 

recursos intelectuais, instrumentais e tecnológicos que podem ou não 
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contribuir para a alteração do quadro conceptual instituído.   É essa  

materialidade enquanto coisa, feita de cores, tintas, escorrências, velaturas 

ou empastamentos, que permite à pintura transmutar-se em obra cuja 

intencionalidade optimiza o processo criativo, revelando o pensamento 

plástico na medida da sua própria produção. A constatação da existência de 

uma coisa para a qual não temos significação, repele toda a tentativa de 

enquadrar, estabelecer sentido, sabemos apenas que ao perscrutarmos o 

horizonte abrangido pelo campo de visão está ali qualquer coisa.  

 

A pintura torna-se um magma integrador, através do qual o artista 

se relaciona com o mundo, estabelece novos-outros sentidos, reinventa, 

esquece e se «diz» na visibilidade das suas representações, utopias às quais 

apenas podemos aceder pela abrangência do mito, enquanto último 

momento de explicação humana. Nos olhos do artista reflectem-se 

imagens, fragmentos mitológicos que o habitam. Ao pintar surgem 

«tatuagens» que se configuram nos riscos, cores e formas, sem qualquer 

propósito tecno-funcionalista, são vislumbres da matriz do ser. A atitude 

artística caracteriza-se por um estado latente de questionamento, formulado 

e articulado através de estratégias e metodologias inovadoras que fixam o 

seu universo imagético. 

 

 

1.5   «CONTAMINAÇÃO»  IMAGÉTICA  

 

A vivência artística foi lentamente deixando de ter opacidade, 

espessura, e a tessitura do seu imaginário esvaziou-se na superficialidade 

do mundo das imagens estereotipadas, que caracterizam o presente 

mediático. A ideologia da superficialidade e da transparência, banalizam e 
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vampirizam qualquer imagem, que deixa de ter qualquer atractivo se não 

reconvertível. 

 

Nicos Hadjinicolau, a propósito das imagens e da velha luta de 

classes como prática ideológica diz: 

 «Comecemos, pois, por esta advertência: nem as classes sociais, 
nem a sua luta aparecem «em tamanho natural» nas imagens. Se a luta de 
classes é uma luta de práticas, essa luta, pelo menos no caso da produção 
de imagens, nunca é visível como tal. O que é visível, por um lado, são 
os seus efeitos; o que é  visível, por outro, se a «consciência de si» ou, se  
se quiser, a «inconsciência de si» das classes sociais, isto é, a sua 
ideologia». 1  

Este autor usa o termo «imagética», como um universo de imagens, e 

considera que qualquer imagem, independentemente da sua «qualidade», é 

simultaneamente uma «obra ideológica». A reconstrução das múltiplas 

relações possíveis de uma ideologia imagética, que impregna a pintura, 

através de um exercício  interpretativo, estará, também ela,  «contaminada» 

ideologicamente pelo investigador. Estas «negociações» de elevada 

complexidade levaram à consciência e obrigam à criação de projectos com 

equipas  multidisciplinares.  

 

«Cartograficamente», podemos situar a pintura num sub-sistema do 

sistema artes plásticas,  possuindo uma linguagem específica que tem 

como condição primordial a visibilidade. A sua «problematização», e 

arriscariamos a dizer,  «paracientífica», é um trabalho em permanente 

construção, mas neste caso tentaremos ouvir a voz dos artistas, o seu ponto 

vista. O seu fazer,  tem uma linguagem, tem «alfabeto», o pintor Rocha de 

Sousa e escultor o Helder Batista fazem um esforço estruturante ao 

identificarem, como   linguagem   essencial   das  artes plásticas,  o plano, a  

 
                                                 
1 HADJINICOLAOU, Nicos - História da arte e movimentos sociais. Trad. de António 

José Massano. Lisboa: Edições 70, 1978, 206 p. (Arte e Comunicação, nº 7). p. 28. 
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linha, a textura, os valores, a cor, a forma a colocação-peso-equilíbrio, as 

partes e a composição, o espaço, e o movimento-ritmo-tempo.1

 

A identificação destes elementos, que fazem parte da linguagem 

plástica, permitem aproximações no sentido da conversão da visibilidade, 

condição central da pintura, para uma língua verbal-texto entendida como 

metasistema, descodificador, e em parte criador e integrador de todas as 

outras linguagens, pois só através de si se consegue a legibilidade que 

permite a inteligibilidade e consequente estabilidade em forma de código 

que identifica o subsistema e o remete para um fundo cultural de um 

determinado período histórico. 

 

A visibilidade da pintura, «cripta» o pensamento plástico do artista, 

ele não se diz pelas palavras da História da Arte, da Teoria da Arte, da 

Crítica da Arte, ou da Estética, o seu pensamento possui a fisicalidade que 

caracteriza as coisas, pode ser informado por estas disciplinas, mas é na 

intencionalidade de tornar visível enquanto acto de comunicação que 

acontece a pintura. 

 

A superfície imaculada da tela de forma rectangular ou 

quadrangular, define o plano tradicional da pintura, os seus limites 

recortam do real, algo visível que se materializa e organiza de diferentes 

maneiras ao longo do tempo. Consoante essa configuração somos capazes 

de atribuir uma localização histórica aproximada através de um observação 

instrumentalizada, munida de extensões que nos conduzem a aspectos 

laboratoriais que passam pela própria invisibilidade da pintura, como a 

composição química dos pigmentos das tintas, a utilização do raio x, para 

                                                 
1 SOUSA, Rocha de; BATISTA, Helder - Para uma didáctica introdutória às artes 

plásticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, [s.d.], 134 p.  

 36 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
 
perceber se foram realizados desenhos ou esboços sobre a tela, se existia 

outra pintura por baixo daquela que vemos, a identificação das fibras 

vegetais da tela, se se tratava de linho ou algodão, e pelo pólen que ficou 

nas fibras e nos deixa localizar a região e a estação do ano em que foram 

colhidas. 

 

A necessidade de sistematizar os géneros, os estilos, as escolas, os 

movimentos da pintura, é um esforço permanente de cartografar, de 

organizar, de etiquetar e integrar grandes volumes de informação segundo 

uma óptica unificadora, definidora de grandes eixos orientadores.  

 

 

1.6  CARÁCTER COISAL DA OBRA 

 

 A obra pode ser dada por «acabada», contudo, matricialmente ganha 

pictoricamente uma materialidade coisificante que a perpetua. Ao tornar-se 

uma coisa, ganha um corpo físico, no qual se vão depositando marcas do 

tempo, pode ser flagelada, fragmentada ou destruída, mas  transcende  o  

seu  criador  pela ausência do mesmo, feita presença no facto de ser coisa,  

passando a chamá-lo, mesmo sem nome, interroga-se constantemente o 

observador. É esta interrogação que suscita o «voo» do ver no observador, 

estabelecendo percursos, provocando sucessivas associações, vestígios de 

narrativas, testemunho daquilo que se viveu. É nestas estratégias plásticas 

daquilo que se torna visível que se instauram os «corredores de sentidos» 

da obra de arte, sempre outros, cuja dinâmica se faz entre a instabilidade da 

visibilidade e da legibilidade.  
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A este propósito não podemos deixar de referir Martin Heidegger, 

sobre o «carácter coisal da obra:  

«(...) A obra de arte é, com efeito, uma coisa, uma coisa 
fabricada, mas ela diz ainda algo de diferente do que a simples coisa é, 
(...) A obra revela, dá a conhecer, ela é alegoria.(...) Alegoria e símbolo 
fornecem o enquadramento em cuja perspectiva se move desde há muito 
a caracterização da obra de arte».1     

Independentemente dos aspectos imagéticos que possam ter 

contaminado de referentes literários a conceptualização da obra de arte, por 

parte do artista, matrializando-se nesta e tornando-se hipoteticamente 

visíveis, como havíamos dito, fica em aberto a transposição e a 

segmentação da mesma por intermédio de níveis interpretativos, por vezes, 

multidisciplinares, que tentam articular as leituras em narrativas que 

conduzam à construção do «texto pictórico», um outro objecto para além 

da pintura. 

 

O objecto teórico que surge da análise e síntese interpretativa da 

obra de arte, que a torna legível, apenas tem razão de existir em função do 

«desmembramento» da unidade obra-artista, unidade essa indivisível. 

Contudo, a arquitectura desse objecto teórico obriga a  estruturar 

sistemicamente um «input» visível, sempre instável e aberto, balançando 

entre o que se vê e o que se lê.  Aquilo que o pintor põe em campo é uma 

coisa - obra, entendida como actividade projectual, uma conceptualização 

materializada, como diria Maurice Denis, sobre o quadro, numa definição 

«zen», essencial, um quadro é antes de tudo «uma superfície recoberta de 

cores dispostas segundo uma certa ordem».  Louis Marin confirma esta 

visão ao dizer: 

 «O quadro constitui-se: pelas leituras, o quadro define-se como 
detonador de sentido, mas pelo qual não se descobre qual seria o sentido 

                                                 
1 HEIDEGGER, Martin - A Origem da Obra de Arte. Trad. de Maria da Conceição Costa. 

Lisboa: Edições 70, 1992, 73 p. (Biblioteca de Filosofia Contemporânea nº 12). ISBN: 
972-44-0524-9. p. 13 
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do quadro. E isso por uma simples razão: o quadro não é desde logo 
objecto de conhecimento, suporte e provocação de uma 
conceitualização». 2

 Diríamos que a visibilidade da pintura instaura a dimensão do 

visível, remete para uma imagética que habita o espaço da pintura, 

existindo independentemente da significação do pintor, é nesse «lugar» que 

se constitui o campo das hipóteses plásticas. 

 

Louis Marin, e  Christian Metz3  consideram real a impossibilidade 

de circunscrição, ou fechamento da leitura de um quadro, ao introduzir  a 

noção de «visão diagramática» das leituras, cuja expansão e contracção 

dependem do quadro, enquanto «matriz», pictórica e no qual convergem as  

narrativas do texto pictórico, operando desta forma uma outra face da 

pintura,  a  sua legíbilidade,  pode ou não coincidir com a do autor dessa 

pintura. 

A «blindagem» que a noção de domínio-território disciplinar 

arrasta consigo,  revela a preocupação de posse-saque, para tal é necessário 

reclamar a descoberta de um território virgem, impondo coordenadas, 

importando metodologias de índole científica, que surgiram noutros 

contextos, mas facilitam a legitimação do discurso, determinando cada 

domínio-território como uma unidade «fortificada» no sentido mais 

tradicional da palavra. Da «torre de menagem» ouvimos palavras como 

excluir, defender e como medida de sobrevivência, são engendrados mitos, 

rituais, cerimoniais, classificações e hierarquias. Fabricam-se protocolos de 

relação, competências e apresentam-se os negociadores ou embaixadores 

que reclamam para si a condição de civilizados. 

                                                 
2 MARIN, Louis – A Descrição da Imagem: a propósito de uma paisagem de Poussin. 

Análise das Imagens – Selecção de Ensaios da Revista «Comunications»: Editora 
Vozes. Petrópolis, (1973) p. 82-121. p. 83.  

3 METZ, Christian – Além da Analogia, a Imagem – Selecção de Ensaios da Revista 
«Comunications»: Editora Vozes. Petrópolis, (1973). p. 7-18.  
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Relembrando o «carácter coisal da obra» de Martin Heidegger, 

teremos de considerar a sua condição de existência física, como uma 

unidade que se recorta num plano, onde coexistem  outras coisas, com 

atributos semelhantes. Este «isolamento coisificante» remete para um 

purismo estrutural, que «esteriliza» as potenciais entidades relacionais, pois 

a visibilidade da pintura dá-se na «encriptação» operada pelo pintor como 

acto de comunicação visual, recorrendo a tantas configurações e códigos 

quantos considere necessários à elaboração da «desencriptação», isto 

significa que uma pintura apenas é estável enquanto coisa-sistema, corpo 

fisíco. Fundamentalmente é coisa feita por um indivíduo, artesanalmente, 

com o vestígio da mão, imóvel, única e irrepetível. Sedutoramente o pintor 

sabe que da «exterioridade»  do seu quadro emergirão ao longo do tempo, 

tantas outras pinturas, nunca imaginadas por si, quantos observadores 

forem capazes de o fruir.  

 

Essa «exterioridade» corresponde ao écran onde se projectam todas 

as hipóteses imagéticas de pintura, uma dimensão povoada por entidades 

relacionais virtuais, sendo tarefa do pensamento plástico, a potencialidade 

«imagética» da reconstrução dessas entidades relacionais, contribuindo 

para a vivificação do sistema das artes plásticas. O recurso às novas 

tecnologias, com particular ênfase para o computador e a informação 

estruturada, apenas é um meio de «viajar» pela virtualidade imagética que 

se constitui pelo contributo e produção artísticas.  
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1.7  RAÍZ MITÍCA DA PINTURA 

 

Utilizarei uma definição de mito proposta pelo saudoso Roland 

Barthes, porque me parece bastante clara, em «Mitologias» escreve da 

seguinte maneira:  

«(…) mas o que importa acentuar logo de início é que o 
mito é um sistema de comunicação, uma mensagem, por aí se vê 
que o mito não pode ser de modo nenhum um objecto, um 
conceito ou uma ideia; é um modo de significação, uma forma».1  

Podemos dizer que o mito é uma racionalização, uma construção, 

por detrás de qualquer mitologia existe uma historicidade estruturante, feita 

de narrativas que aprisionam o sentido através da significação. 

No dicionário,  Lello Universal, existe o seguinte texto sobre mito:  

«gr. Mythos, fábula). Passagem ou particularidade dos tempos 
fabulosos ou heróicos: os mitos da Grécia. Tradição que, sob a forma de 
alegoria, diz respeito a um grande acontecimento natural, histórico ou 
filosófico: um mito solar. Exposição simbólica de um facto. Fig. Coisa 
Inacreditável, fabulosa: a fénix dos Antigos é um mito».  

Jean Chevalier, na introdução do Dicionário dos Símbolos, diz a 

propósito de mito: 

 «Os mitos apresentam-se como transposições dramatúrgicas, 
esquemas e símbolos ou de composições de conjunto, epopeias, 
narrativas, géneses, cosmogonias, teogonias, gigantomaquias, que 
revelam já um processo de racionalização».2  

  Em termos gerais é aceite que o mito é uma narrativa que 

descreve, através de uma linguagem simbólica, mais ou menos hermética, 

aspectos que se articulam com a descrição da origem particular de uma 

civilização, refere-se a uma dimensão metafísica que articula um espaço 
                                                 
1 BARTHES, Roland - Mitologias. Trad. de José Augusto Seabra. Lisboa: Círculo de 

Leitores, 1987, 262 p. (Pensadores do século XX). p. 209 
2 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário dos Símbolos. Trad. de 

Cristina Rodriguez e Artur Guerra. Lisboa: Teorema, 1994, 727 p. ISBN: 972-695-215-
8. p.14 
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cenográfico desmatrializado, imaginário, onde personagens irreais, com 

atributos sobrenaturais, representam um conjunto de actos que estabelecem 

coordenadas de sentido colectivo, que auxiliam  à formação de modelos 

para aqueles que ainda não sendo mediadores entre o humano e o divino, 

querem alcançar condição da divindade. 

 

Um dos aspectos que mais fascina no mito, é a infinita capacidade 

de aglutinar e permanentemente se revestir de novas roupagens, este 

aspecto teatral, de quem monta e desmonta cenários, e distribui diferentes 

papéis a vários actores, dificulta a sua identificação, como que colocando o 

investigador em provas labirínticas, contudo a estrutura da «história», pode 

ser a mesma, como acontece comparativamente, por exemplo, com a 

«actriz» Ísis, da civilização Egípcia, ou a Madonna, pintada no período do 

Renascimento Italiano, ou no nosso tempo, o culto mariano da Nossa 

Senhora de Fátima ou de Lourdes.  

 

Etimologicamente mito provém da palavra grega myhos, que 

primordialmente compreendia dois aspectos: discurso, entendido como 

transmissão oralizada ou escrita  e conto, entendido como história, enredo 

fabuloso, uma narrativa espectacular como se diria hoje. O mito ao passar 

pelas diferentes metamorfoses operadas pela oralidade, de quem transmite 

boca a boca e pelo texto, lido ou ouvido, ganha nova expressão por 

intermédio da sua materialização, quando é introduzido na dimensão real, 

passando pela visibilidade teatral, em que se sucedem acontecimentos 

protagonizados por actores que vivem as personagens, das quais havíamos 

ouvido falar, mas que neste instante estão perante o olhar emocionado do 

espectador, que se sente parte integrante ao presenciar e testemunhar tão 

importante acontecimento.  
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O lado cénico do mito desvenda uma estrutura mental altamente 

complexa, da qual somos «filhos». A entropia entre o real, o mundo natural 

das coisas e  a ficção criada pelo mito dá-se em espaços magníficos como o 

teatro de Epidauro, cuja acústica é extraordinária e pode levar 14.000 

espectadores. Todos os anos se realiza o Festival de Teatro Grego Antigo, 

onde nostalgicamente tentamos perceber o funcionamento das mentes 

gregas.   Regra geral atribui-se ao mito trazer da invisibilidade o 

imaginário de uma cultura, cuja raiz é a permanente tentativa de apreensão 

da origem das coisas, compreensão e questionação do real, o perscrutar do 

horizonte percepcionado sensorialmente; o mito diz-se mediado pela 

imaginação delirante, pela poesia e vê-se na imagética de um povo.  

 

 

1.8 RETORNO DO MITO E A IDEIA DE MITODOLOGIA  

 

Adriano Duarte Rodrigues, num dos seus trabalhos mais 

significativos, «Comunicação e Cultura, A Experiência Cultural na Era da 

Informação» , propõe uma trilogia que caracteriza o pensamento humano,  

o tradicional, o moderno e o pós-moderno. Adriano considera que no 

pensamento tradicional existe uma diluição dos contornos das 

manifestações culturais que se fundem umas nas outras, fruto de uma 

consciência pouco individualizada, como se o ser no sentido da sua 

individualidade não se pudesse recortar de um fundo encantatório,  

reforçando a ideia de uma visão animista do mundo, por outras palavras, 

em que a «anima», alma, é a causa primeira de todos os fenómenos vitais, 

como dos factos intelectuais. Neste sentido diz-nos Adriano Duarte 

Rodrigues: 

«O pensamento tradicional resulta, portanto, das relações que o homem 
estabelece entre, por um lado, a totalidade dos fenómenos que integram a 
experiência humana e, por outro lado, as narrativas que as celebrações 
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rituais se encarregam de rememorar, de transmitir e de actualizar. (...) A 
concepção religiosa do mundo fundamenta-se na transmissão de 
narrativas míticas que contam uma experiência ancestral, distinta dos 
acontecimentos datados, dos acontecimentos que ocorrem no tempo  dos   
homens,   pelo   facto de se reportarem a uma temporalidade 
transcendente que pertence ao mundo dos deuses, situada portanto para 
além de qualquer experiência humana»3

 

A mitologia, o logos do mito, anuncia uma tensão constante entre a 

arte, a vida, uma entropia entre real e ficção, exercendo desde sempre um 

fascínio enorme sobre o artista. Iconograficamente tornou-se possível 

identificar, ao longo de diferentes momentos históricos, a representação do 

mito. Leni Riefensthal, uma magnífica cineasta alemã, tornou visível a 

ideologia do Nacional Socialismo, para a qual o pensamento grego e o 

campo mítico tinham uma importância capital. Esta visualidade ideológica, 

matrializou-se num conjunto de filmes, dos quais apenas refiro «O Triunfo 

da Vontade - 1935», um documentário sobre a sexta concentração do 

partido Nacional Socialista em Nuremberga no ano de 1934,4  e «Olímpia - 

Festival do Povo» - 1ª parte - 1938, e «Olímpia - Festival da Beleza» - 2ª 

parte - 1938 também um documentário sobre os Jogos Olímpicos de 

Berlim de 1936. Neste último filme, na primeira parte, a realizadora 

«monta» inteligentemente, na mente do espectador, um encadeamento de 

imagens «fundadoras» do ideal grego, uma mente sã num corpo são, e 

simultaneamente faz encarnar nas imagens, a celebração do último 

humanismo ariano, utilizando o «Discóbolo», de Miron, aliás, uma cópia 

romana de mármore, adquirida em 1938 por Hitler, aos Italianos, e exibida 

em Munique, e posteriormente devolvida aos Italianos em 1948. Leni 

conseguiu transportar  para  as  suas imagens cinematográficas uma aliança  
                                                 
3 RODRIGUES, Adriano Duarte - Comunicação e Cultura: A Experiência Cultural na 

Era da Informação. Lisboa: Editorial Presença, 1994, 231 p. (Biblioteca de Textos 
Universitários nº 132). ISBN: 972-23-1777-6,  p..55 

4 O filme documentário, «Triumph of the Will -1935», foi premiado com a medalha de 
ouro na Exposição Internacional de Artes e Técnicas de Paris de 1937. 
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entre o pensamento tradicional, legitimado pela transcendência do mito 

ariano, confirmado pela ciência e  tecnologia alemãs,1 que tão bem 

caracteriza as sociedades concentracionárias. 

Fig. 4 - Escultura do Discóbolo de Miron, e imagens do filme «Olímpia» sobre os 
Jogos Olímpicos em Berlim - 1936, de Leni Riefenstahl.  

Gibert Durand fala-nos das inexactidões científicas, das visões pós-

estruturalistas utilizando o termo «mitodologia», jogando com a palavra 

«metodologia» e «mitodologia» dizendo:  

«Já não existe uma metodologia, mas uma mitodologia. Como se 
o mito, o sermo-mythicus, fosse o último momento possível, 
teoricamente possível, de explicação humana» 2

Durand mantém um contacto muito directo com Portugal, 

realizando na década de 80 um conjunto de conferências, publicações e 

estreita a sua amizade com o pintor Lima de Freitas, resultando deste 

encontro um livro que se intitula: «"Mitolusismos", de Lima de Freitas»3, 

uma interpretação, post-modernista e o sentido da modernidade da 

                                                 
1 Ray Muller, realiza um documentário extraordinário, de 3 horas, em 1993, sobre a vida e 

obra de Leni Riefenstahl, que se intitula «The Wonderful, Horrible Life of Leni 
Riefenstahl». Este documentário foi presente em Portugal no programa de televisão, 
«Sempre aos Domingos» no Canal 2, em Fevereiro de 1995, da autoria de Maria João 
Seixas, que convidou João Benar da Costa para fazer a introdução do programa. 

2 Gilbert Durand foi o responsável pela fundação do Centre de Recherche sur l'Imaginaire, 
da Universidade de Saboia, e influência claramente a Universidade Nova de Lisboa, e 
na Faculdade de Letras de Lisboa, onde Victor Jabouille desenvolveu um trabalho 
notável. 

3 DURAND, Gilbert - "Mitolusismos" de Lima de Freitas. Lisboa: Perspectivas e 
Realidades - Galeria Gilde, 1987. 144 p  
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Tradição, uma «mitanálise» da obra de Lima de Freitas, apresentando uma 

tríade metodológica, composta por três níveis interpretativos. Primeiro, o 

«inconsciente» (imagens obsessoras), o segundo o «consciente» 

(«ilustração»  e integração consciente da arte, através de técnicas 

diversificadas) e o terceiro, a «supraconsciência», (remitologisação ou 

construção de uma espiritualidadede).  

Fig. 5 - A temática mítica é uma constante na obra do pintor Lima de 
Freitas, a imagem à esquerda refere-se à pintura intitulada «O Anjo 
Andrógino», 1971 e a outra imagem a «Até ao Fim do Mundo», 1984. 

Lima de Freitas exerceu a sua actividade artística, repartida pela 

ilustração, cerâmica e pintura, mas também teve uma participação activa na 

teorização do pensamento plástico. Um homem de uma densidade cultural 

extraordinária, desenvolvendo uma longa investigação no campo da 

problemática do imaginário, mito e simbologia, pelo que apenas destaco 

«Almada e o Número» e «Pintar o Sete, Ensaios sobre Almada Negreiros, 

o Pitagorismo e a Geometria Sagrada»4, nesta obra, «Pintar o Sete», o 

autor faz aproximações ao enigmático painel «Começar», revelando 

camada a camada a a multifacetada personalidade de Almada Negreiros.  

 

                                                 
4 A figura do pintor Almada  Negreiros, um dos pioneiros do Modernismo Português, 

fascinou Lima de Freitas, que escreve: Almada e o número. 2ª ed. Lisboa: Soctip, 1990, 
176 p. e Pintar o Sete: Ensaios sobre Almada Negreiros, o Pitagorismo e a Geometria 
Sagrada. Lisboa: Imprença Nacional - Casa da Moeda, 1990, 203 p. Em ambos os 
trabalhos faz aproximações ao Painel «Começar».    
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A interpretação   iconográfica  e  iconológica do painel «Começar», 

mural gravado com 3x13 metros, encomendado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian a Almada Negreiros, é uma das suas últimas obras, pois o 

pintor faleceu em 1970, encontra-se no átrio principal da referida 

instituição, tendo sido concluído em 1969. Esta obra é «descodificada» por 

João Furtado Coelho5 que cuidadosamente estudou, provando que na sua 

concepção, Almada Negreiros recorre ao seu «panteão mítico», agregando 

personagens como Leonardo da Vinci, por quem tinha uma autêntica 

obsessão, Luca Pacioli e o «Tratado da Divina Proporção», Francisco de 

Holanda, e um autor contemporâneo de Mircea Eliade e René Guenon, que 

é Matila C. Ghyka, que escreveu «O Número de Ouro» em dois volumes: 

«I Os Ritmos» , «II Os Ritos» e «Estética das Proporções na Natureza e 

nas Artes»,6 auxiliares preciosos para o entendimento da génese do painel 

«Começar» e dos seus traçados geométricos.  

 

 

 

Fig. 6 - Fragmento do Painel «Começar» da autoria do pintor Almada Negreiros. 
                                                 
5 João Furtado Coelho, é Professor Catedrático do Departamento de Matemática da 

Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, um humanista, que contactou de 
perto com Almada Negreiros, mantendo até hoje, uma relação de amizade com o filho 
de Almada Negreiros, Arquitecto José Almada Negreiro. Tive a oportunidade de manter  
longas conversas sobre o painel «Começar» e os Modernistas Portugueses, com ambos, 
pelo que se desenhou uma outra perspectiva sobre a obra do pintor.  João Furtado 
Coelho escreve um artigo intitulado: Os Princípios de "Começar". Colóquio artes. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Nº 100, (1994), p. 8-23., com grande interesse, 
para uma compreensão mais profunda das motivações do pintor. 

6 GHYKA, Matila C. - El número de oro: Ritos y ritmos pitagoricos en el desarrollo de la 
civilizacion occidental - Los ritos. Trad. de J. Bousquet. Barcelona: Editorial Poseidon, 
1984, 210 p. ISBN: 84-85083-11-5. GHYKA, Matila C. - El número de oro: Ritos y 
ritmos pitagoricos en el desarrollo de la civilizacion occidental - Los ritmos. Trad. de J. 
Bousquet. Barcelona: Editorial Poseidon, 1984, 222 p. ISBN: 84-85083-11-3. GHYKA, 
Matila C. - Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona: 
Poseidon, 1983, 302 p. ISBN: 84-85083-06-7.  
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Esta ideia de retorno ao mito no sentido da significação, pode-se 

encontrar identificado num conjunto alargado de pintores portugueses dos 

quais destaco Barahona Possolo, que intencionalmente intitula as suas 

pinturas como «Regresso à Iconografia»,1992 ou o «Regresso ao 

Sublime», 1995, aliás, títulos atribuídos às suas exposições individuais de 

pintura. Fernando António Baptista Pereira refere-se a este «regresso» 

como uma impossibilidade em arte, pois, as condições que fizeram 

acontecer num determinado contexto são irrepetíveis, a formalização será 

sempre outra. Fernando António, em texto introdutório à exposição 

«Regresso ao Sublime», de Possolo, diz o seguinte: 

«Ao fim de décadas de reducionismos vários, que foram 
incapazes de nos devolver o prazer de ver, ou mesmo de contemplar, 
para não falar do prazer de decifrar ou mesmo do prazer de fazer, 
impunha-se uma nova vontade de regresso a uma concepção de pintura 
como síntese e não como resíduo, mera autoreferência ou puro efeito 
gratuito.»  

Fig. 7 - Obras de Barahona Possolo, em que o retorno à figuração 
idealizada, de referência mítica é permanente. Imagem da esquerda, 
pintura intitulada: «Alma Cativa», 1996 e a outra imagem, pintura: «A 
Alma de Santo Estêvão Contemplando o seu Corpo Adormecido».  
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2     PÓS – MODERNIDADE 

 
           2.1  TRILOGIA - TRADIÇÃO, MODERNIDADE  

       E PÓS- MODERNIDADE  

 
Neste capítulo fazemos aproximações à trilogia1 - tradição, 

modernidade e pós-modernidade,  com especial incidência na pós-

modernidade. Esta trilogia será configurada como hipótese «contentor» 

que contraria a dissolução dos conceitos. A tradição, a modernidade e a 

pós-modernidade, são entendidas como categorias do pensamento humano, 

faces do mesmo prisma triangular onde se sedimentam as narrativas, cujas 

arquitecturas são parte integrante do processo da construção dos mitos, dos 

rituais e das técnicas que caracterizam as diferentes maneiras de nos 

relacionarmos com a natureza, acabando por se reflectir em todas as 

actividades humanas, incluindo a artística.  

Deve-se a Adriano Duarte Rodrigues2 a clareza de raciocínio com 

que propõe a trilogia  «Tradição, Modernidade e Pós-Modernidade», como 

categorias do pensamento humano, e não indicadores de períodos 

históricos, são categorias que «coabitam em qualquer época e em qualquer 

sociedade». Por outras palavras, são diferentes maneiras de entender a 

experiência, dando conta do «contacto directo», dos processos de 

relacionamento com a natureza e com os outros. 

Cada uma destas formas de relacionamento com a experiência 

manifesta-se na estruturação das «histórias» ou narrativas que foram sendo 

elaboradas ao longo do tempo. No caso do pensamento tradicional, existe 

                                                 
1 Foi utilizado o termo «trilogia» com o significado que os gregos lhe davam: conjunto de 

três tragédias que cada um dos concorrentes devia apresentar nos concursos dramáticos.  
2 Adriano Duarte Rodrigues é Professor Catedrático da Faculdade Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem vasta obra publicada e as principais 
áreas de pesquisa são a Teoria da Comunicação, Pragmática, Experiência Técnica e 
Discurso e Sociabilidade.  
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uma profunda ligação entre o indivíduo e a natureza, que se materializa nos 

múltiplos aspectos culturais, patentes nas festividades, nas cerimónias e 

nos rituais, sejam urbanos ou rurais; nesta dimensão, a consciência do 

corpo do indivíduo  identifica-se  e é «pertença» de algo que o transcende e 

no qual se dilui, instaurando o macrosentido para as possíveis 

interrogações, gerando respostas que remetem para uma entidade superior 

reconciliadora. 

A narrativa do pensamento tradicional converge na exposição oral 

presencial, repetida vezes sem conta, é um saber «cantado» transmitindo 

conhecimentos que passam de geração em geração como no caso dos 

caçadores Wassalon, um povo africano existente entre a Guiné Oriental e o 

Mali Meridional, que se preparam para a caça através de canções nas quais 

são enumerados os nomes dos grandes caçadores mortos, bem como, 

códigos de conduta e atitudes de solidariedade que se devem ter no mundo 

da caça, considerada como uma actividade de subsistência em que o animal 

é «oferecido» e se «oferece» ao caçador pelo que este lhe reconhece 

atributos e nobreza de carácter. O animal a abater é também ele um reflexo, 

uma manifestação do transcendente, existe nesta forma de pensar uma 

plasticidade humanizante. O discurso oral presencial sempre teve 

componentes não-verbais, como o recurso ao desenho, ao gesto, à música, 

à pintura com o intuito de aumentar a eficácia da comunicação, quase 

sempre dinâmica e efémera. 

Contrastando com esta forma unificante da experiência vivida, 

temos o pensamento moderno, que segmenta a experiência, gerando o 

estilhaçar dessa unidade transcendente, anunciando a dispersão na 

multiplicidade, uma pulverização  disciplinar que reclama territórios 

virtuais, ancorados na razão e na escrita, cuja origem são os alfabetos que 

não são mais do que uma ordem convencional das letras de uma língua. A 

passagem dos textos manuscritos para os textos impressos, ou da letra 
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manuscrita para a letra impressa, é um salto qualitativo extraordinário, 

substituindo progressivamente a forte componente manual que 

caracterizava a prensa de caracteres móveis de Gutenberg .3  

 Fig. 8 - Capa do livro/manual, o «Príncipe» de Nicolau Maquiavel  
cujo modelo ideal era César Bórgia; capa do livro «De Bello 
Cambaio» do humanista português Damião de Gòis; capa do livro 
o «Príncipe» de Maquiavel, editado na Biblioteca Cosmos, em 
1945, cuja direcção do Prof. Bento Jesus Caraça, teve o maior  
relevo na democratização do livro em Portugal. 

 

 

 

O livro impresso fez com que um maior número de leitores 

pudessem aceder ao seu conteúdo graças à tecnologia de impressão que 

possibilitou a multiplicação dos exemplares; como sempre, existem ganhos 

e perdas com a «devastadora» alteração de um quadro cultural instituído, 

porque é difícil estar numa posição de domínio e perdê-la. O autor 

«petrifica-se» na profissionalização, conquista a consciência de si e dos 

outros, também graças à tecnologia que serve de veículo ao seu discurso, 

amplia-se a ressonância das suas palavras, devido à mecanicidade que 

preside às máquinas, acelaradores da reprodução, atingindo milhões de 

exemplares. 

 
Este potencial massificante tem como «embrião fractal» a prensa de 

impressão de Gutenberg. O que se alterou ao longo do tempo foi o grau de 

                                                 
3 Johann Gutenberg nasceu na Alemanha dedicando-se desde muito novo à relojoaria, 

ourivesaria e xilogravura, a ideia de impressão por caracteres móveis, primeiro em 
madeira e posteriormente numa liga, também aperfeiçoa a prensa tipográfica que é 
concebida a partir da prensa para esmagar uvas e azeitonas, normalmente é considerado 
o inventor  da tipografia; a «Bíblia de Gutenberg», também conhecida pela «Bíblia das 
42 linhas», uma edição da Bíblia em latim  é um marco civilizacional, pois assinala o 
início da circulação do livro impresso.    
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complexidade infinitamente superior que separa a prensa da máquina 

offset, expoente máximo da impressão, aliando qualidade de impressão e 

quantidade de exemplares, marcando  o apogeu dos grandes complexos 

industriais que se identificam com o período tardio da revolução industrial 

em sistema de exploração capitalista. 

Utilizando  uma expressão querida a Marshall Macluhan, 4 a 

«Galáxia de Gutenberg», padronizou, «domesticou» as consciências dos 

leitores através dos livros «obrigatórios», das «actualidades»,  dos «best 

sellers», uma produção literária em suporte de papel que consome por ano 

as florestas dos países menos desenvolvidos, mas também generalizou a 

aprendizagem da leitura e da escrita, abrindo novos mundos às cada vez 

mais individualizadas  consciências, pelo que cada homem se transforma, 

ou contém em si um autor, ou um fazedor de mundos; a emancipação 

intelectual acentua-se com a passagem para o sistema político democrático 

moderno, alterando profundamente a estrutura do pensamento humano, 

com especial incidência no último século. 

A introdução de uma nova tecnologia é acompanhada pela 

suspeição das suas repercussões, afectando normalmente os poderes 

instituídos, que actuam defensivamente. Na época de Gutenberg, aconteceu 

o mesmo,  a «ars artificialiter scribendi», a arte artificial de escrever, 

identifica uma necessidade que equaciona uma tensão crescente entre a 

remuneração dos copistas que se tornava cada vez mais honorosa, baseada 

na produção de cópias manuscritas, e consequentemente lentas e com 

imensas falhas de transcrição,  e a crescente procura por parte dos 

                                                 
4 «Galáxia de Gutenberg» foi uma ideia explorada por Marshall Macluhan, assim como a 

noção de aldeia global, e os media como extensão do sistema nervoso central do 
homem. As ideias de Macluhan tiveram forte impacto na década de 60, contribuindo 
para a desmontagem e compreensão da sociedade dos media. A Galáxia de Gutenberg: 
a formação do homem tipográfico. S.Paulo, Companhia Editoria Nacional, 1972. 390 p 
e Understanding Media: the extensions of man. London: Mit Press, 1995. 365 p. ISBN: 
0-262-63159-8. 
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estudantes universitários, devido à multiplicação das universidades por 

toda a Europa, bem como, pela importância que as bibliotecas particulares 

no Renascimento adquiriram na formação de elites cultas, pois perceberam 

que o conhecimento era poder e se espalharia através do mundo, podendo, 

até os mais humildes terem acesso ao livro e ao consequente 

enriquecimento do espírito.  

À  palavra escrita, agrega-se todo um conjunto de elementos 

potênciadores dos conteúdos, como as estampas, inicialmente a preto e 

branco e posteriormente a cores, com os gráficos, os mapas, os diagramas, 

os esquemas explicativos e por último recorrendo à fotografia, com o 

objectivo de tudo fornecer ao leitor para  maior comodidade de leitura e 

facilidade na descodificação das matérias.  

A natureza estática e permanente do livro estabilizou os conteúdos, 

prescindindo da presença física do autor e da sua eficácia enquanto 

comunicador,  transferindo  para o leitor a necessidade de possuir o livro e 

de o ler em diferentes tempos ou espaços sempre que queira entrar em 

contacto com a mente do seu autor, isto também significa que existe o 

aspecto da materialidade e durabilidade do suporte. A noção de 

continuidade, de narratividade, de historicidade, e o próprio entendimento 

do tempo linear (passado, presente e futuro) como um contínuo, são 

algumas ideias que a modernidade desenvolve a partir de um único «ponto 

de fuga» que eliminou a transcendência substituindo-a pelo discurso da 

toda poderosa razão. 

Michel Foucault, esclarece sobre a divulgação e a produção do discurso: 
 

« (...) suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, seleccionada, organizada e redistribuída por 
um certo número de procedimentos que têm por função esconjurar os 
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seus poderes e perigos, dominar o seu acontecimento aleatório, esquivar 
a sua pesada e temível materialidade».  5

Tornou-se claro que a dispersão na multiplicidade dissolve a 

consciência unificada através das diferentes configurações da 

transcendência, algo como um princípio superior, um «enquadrador» que 

permite «solidificar» o sentido; a modernidade vive-se na solidão da morte 

dos deuses e no testemunho da desagregação da ordem estabelecida.  

Se a noção temporal do pensamento tradicional se representa por 

um movimento cíclico contínuo, que se repete tal como os dias, ou as 

estações do ano, desenhando uma longa espiral, na qual a ideia de 

«retorno» a  um tempo primordial, faz raccord com os acontecimentos e 

experiências vividas, tendo como pano de fundo os altos desígnios da 

transcendência, são todavia necessárias as figuras «mediadoras» que 

interpretem, tornem credível e coerente essa visão da vida. É por isso que 

toda a acção tradicional se reveste de um tempo de «qualidade» cuja 

duração é uma forma tentada de aperfeiçoamento, não estando em jogo a 

«quantidade», ou a duração do tempo que se poderá viver, mas sim a 

«qualidade» como se vive cada acto nesse tempo.  

Fig. 9 - Fragmentos de pinturas de Hugo Ferrão, acrílico sobre tela, cuja 
temática está associada às «figuras mediadoras», seres alados que encarnam as 
interrogações míticas sobre a existência. 

                                                 
5 FOUCAULT, Michel - A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de Dezembro de 1970. Trad. de Laura Sampaio. Lisboa: Relógio 
d'Água Editores, 1997, 58 p. (Filosofia). ISBN: 972-708-353-6. p. 9. 
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Já no pensamento moderno, deixa de se considerar o tempo como 

movimento cíclico contínuo, apresentando outra interpretação, que não está 

associada ao «pulsar» da natureza, mas à «mecanização», corporizada no 

relógio de corda, que mede maquinalmente o tempo. A necessidade de 

previsibilidade do tempo povoa o imaginário do agricultor, pois o ciclo da 

abundância ou escassez depende da correcta leitura dos ritmos das 

estações. Para o agricultor os animais e as plantas, os organismos de uma 

forma geral, incluindo o seu, respondem directamente às alterações dos 

ciclos naturais. 

Aparentemente o afastamento desta «naturalidade», feita da 

proximidade entre o homem e a natureza, é operada pelo pensamento 

moderno, contudo, podemos considerar que é aplicada a mesma estratégia 

de «varrimento» tanto no pensamento tradicional como no moderno no que 

concerne à experiência vivida, a confirmá-lo está a constatação feita de 

observação directa, da irregularidade imprevisível das estações que 

condicionam as colheitas podendo provocar situações apocalípticas de 

fome. Encontramos nesta «obrigatoriedade» de construir enunciados que 

não são mais do que técnicas e tecnologias intelectuais que reforçam a 

ideia de domínio, a mesma ideia solucionadora de problemas, tanto na 

tradição como na modernidade. 

O espaço físico onde se desenrola a actividade de sobrevivência das 

sociedades agrárias é a aldeia cercada pelos campos de cultivo, onde os 

elementos naturais como a terra e a água, têm de ser manipulados, 

transformados por técnicas e tecnologias testadas e melhoradas ao longo 

dos anos, aliadas à mais segura previsibilidade do tempo. Por outro lado, o 

espaço físico da modernidade onde se desenrola a actividade de 

sobrevivência situa-se na urbe, inicialmente securizante, vantajoso perante 

o rural, dando o campo de cultivo lugar à oficina que lentamente se 

transforma em fábrica e mais tarde no gigantesco complexo industrial. A 
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noção de tempo transfere-se para o horário de trabalho especializado, 

segmentado, os ritos naturais do dia e da noite passam a turnos que se 

medem em fracções de 24 horas. Os propósitos de sobrevivência e melhor 

vida do grupo, dissolvem-se na palavra produção, cujos propósitos são 

quase sempre exteriores ao interesse do grupo. Executa-se um tempo de 

cadeia linear, mecanizado, acelerado, quantificável, mas inqualificável em 

termos humanos, pois reduziu o ser a humano ao esquecimento de si,  

desumanizando-o.  

A imersão tecnológica tornou-se avassaladora, passou-se do 

simples instrumento que evoca a actividade tradicional para constelações 

de utensílios que começam a fazer parte de sistemas cada vez mais 

complexos na modernidade e atingem, na segunda metade do século XX, 

uma co-naturalidade, como por exemplo aquela que é atingida pela 

cibernética, ou a inteligência artificial e as nanotecnologias, que através da 

miniaturização introduzem no corpo humano tecnologia suficiente para 

registar o estado organismo, ou futuramente, alterar esse organismo. A 

«naturalização» é tão perfeita que é cada vez mais difícil distingir o real da 

ficção, a entropia avançada pela Realidade Virtual, uma tecnologia de base 

informacional, que gera em tempo real simulacros tridimensionais que nos 

transportam a territórios virtuais onde podemos vestir várias 

personalidades, com várias vidas, organizar guerras, ser um viajante 

imóvel como Júlio Verne. Sem sair da frente do terminal do computador, 

faço desde as compras no supermercado ao aluguer do carro, marco 

bilhetes para o cinema, consulto a conta bancária, fica-se «amestrado» e 

rendido à omnipresença tecnológica em todos os campos da actividade 

humana.  

Para o homem pós-moderno, tudo é previsível, essa previsibilidade 

encontra-se à distância do teclado ou do «rato», passou a conviver 

amigavelmente com espaços virtuais, com a ilusão de partilhar o logos das 
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tecnologias, mas é remetido para o papel de utilizador. Aceita 

«democraticamente», «melhorias» tecnológicas do seu organismo, entrou 

num campo de hibridade biotecnológica, «reduzido a funcionário da 

tecnologia» como diria Martin Heidegger, dificilmente se é capaz de fazer 

referência à experiência vivida em contacto com a natureza através das 

múltiplas representações, como a arte, fascina-se e é seduzido pela 

performatividade das tecnologias em campo. Foi subtilmente obrigado a 

abdicar tanto de si que se transformou num habitante de um «realty show», 

tendo por companheiros actores virtuais, alimentados por uma «alucinação 

concensual» que alguém constrói, e é apenas capaz de tecer 

micronarrativas que permitam a sobrevivência diária, instante após 

instante.  

Após a morte dos deuses e da falência das utopias da razão, talvez o 

delírio tecnológico da pós-modernidade nos encaminhe para a morte do 

próprio homem ao incorporar na memória humana,  as memórias circulares 

de um imaginário construído numa qualquer «Microsoft». O espaço físico 

virtualizou-se e o tempo compactou-se no aqui e agora do tempo real, 

fabricado pelas tecnologias da informação, mantidas pela  economia de 

horror que tudo saca anonimamente e que nos conduziram à incapacidade 

de «narrar», de contar histórias sobre a civilização morta por onde 

deambulamos. Contudo, talvez reste algo proveniente do corpo humano 

que ainda não é totalmente manipulado pela tecnologia, no sentido da sua 

engenharia, o que está totalmente tecnificado é a imagem do corpo 

humano, tal como a imagem da economia global, baseada no triunfalismo 

tecnológico, assente na mais abjecta hipocrisia que tudo permite, não 

correspondendo em quase nada à economia real. 
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2.2  PÓS-MODERNISMO E NARRATIVIDADE  

O termo pós-modernismo pode ser considerado como  ideia 

«limite», que funciona como sonda, que trespassa transversalmente a 

presente atmosfera cultural; uma imensa vastidão de fenómenos que 

podem ir da arquitectura, à filosofia, à literatura, passando pelo campo das 

artes plásticas, e mesmo configurando atitudes e metodologias que afectam 

a  comunidade científica. 

A indefinição e imprecisão do termo torna ainda mais difícil 

expressar esta ideia, densa de sentidos, como provam as palavras de 

Eleanor Heartney:  

«O conceito de «pós-modernismo» é de definição tão esotérica 
como o é o de um Deus omnipresente. Trata-se de um termo criado para 
descrever fenómenos tão diversificados como os filmes da Guerra das 
Estrelas, a prática de amostragenm digital na música rock, campanhas 
políticas com recurso aos meios televisivos e as criações de moda de 
Jean Paul Gautier e Issey Miyake, e parece constituir o reflexo da vida 
contemporânea.»1

 
Ao fazer-se referência à pós-modernidade, inevitavelmente temos 

de abordar a ideia de modernidade, como ponto de ancoragem, onde os 

prefixos e o sufixo pré- e pós-, são interpretados como indiciadores 

temporais de períodos históricos situados antes e depois da modernidade, e 

implicitamente  referem  quadros tecnocientíficos  distintos, sugerindo a 

tradicional dimensão temporal linear do antes, durante e depois do período 

moderno, evocando uma «territorialidade» disciplinar, feita através e no 

pensamento moderno ocidental. 

No  «pós-modernismo» adivinha-se uma ideia «problema», que 

veicula e anuncia a «vampirização» dos conteúdos, a destruição da autoria, 

                                                 
1 HEARTNEY, Eleanor - Pós-modernismo. Trad. de Maria da Graça Caldeira. Lisboa: 

Editorial Presença, 2002, 80 p. (Movimentos da arte contemporânea nº 10). ISBN: 972-
23-2746-1. p. 6. 
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a interrogação sobre a originalidade e que opera em todas as áreas 

disciplinares, gerando novas perspectivas, através de outras atitudes e 

novas orientações, geralmente destruturantes e inquiridoras das ordens 

instituídas. 

As grandes narrativas que configuraram a modernidade trespassam 

e inscrevem-se nas consciências dos seus interlocutores, e refletem-se 

inevitavelmente no campo das artes plásticas, «inquinando» o carácter 

«redentor» e «utópico», amplamente relacionado com a filosofia, 

actividade por excelência questionadora, que se vaporizou na consciência 

niilista2. 

No contexto artístico, um dos indicadores do pós-modernismo, está 

associado ao esquecimento e abandono por parte do artista,  de todo e 

qualquer quadro tradicional instituído, desvalorizando as matérias e 

materiais, desde sempre interpretadas como meios e não fins em si, 

inviabilizando a sua transmissão, criando uma disfunção dos elementos 

básicos da linguagem plástica, reconhecíveis e identificados como 

pertencentes ao campo das artes plásticas, confrontando-nos com a 

aparente incomunicabilidade gerada numa micronarrativa de tal maneira 

individualizada, que pode surgir como mundo fechado à significação. 

Jean-François Lyotard refere-se à palavra «pós-moderno» da 
seguinte maneira: 

                                                 
2 Niilismo é um termo que se refere à redução a nada ( do latim nihil, nada) à negação de 

toda a crença,  à supressão de tudo. Inicialmente esta palavra foi utilizada para 
caracterizar todos os heréticos que se opunham  ao Cristianismo durante a Idade Média, 
contudo atingirá a sua máxima expressão no campo político como doutrina no século 
XIX, na Rússia Czarina, gerando um movimento na literatura e na ciência, que se 
opunha radicalmente contra as instituições tradicionais, estabelecendo paralelos entre o 
atraso «medieval»  russo e a prosperidade dos países industrializados da Europa 
Ocidental. O escritor Ivan Turguenev escreve o romance «Pais e Filhos» onde faz a 
apologia da destruição e supressão de todo o estado social. A acção directa desenvolvida 
pelo movimento, em resposta ao «terrorismo de estado» preconizado pelo czar, que 
visou eliminar grande parte dos partidários do niilismo, veio a culminar na morte de 
Alexandre II em 1881.  
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 «Ela designa o estado da cultura após as transformações que 
afectaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir 
do fim do século XIX. Estas transformações serão situadas aqui 
relativamente à crise das narrativas»3

 
Segundo José de Bragança Miranda,4 um dos pensadores 

portugueses mais influenciados por Lyotard é Eduardo Prado Coelho, que 
no livro «A Mecânica dos Fluidos, Literatura, Cinema , Teoria» se 
interroga sobre o que será  «Pós-Moderno» dizendo e reforçando a 
perspectiva de  Lyotard:  

 
«Arruinada a tradicional função narrativa, e posta em causa toda 

a retórica, fica-nos um espaço de dispersão. (...) Donde, passam a existir 
múltiplos jogos de linguagem que não permitem estabelecer mais do que 
meros determinismos locais. O único critério em vigor é o carácter 
performante: sejam operatórios, e chega.»5

 
A este propósito, Georg Jappe, na década de 70, realiza uma 

entrevista a Joseph Beuys, intitulada, «Not Just a Few Are Called, But 

Everyone», onde é dito por Beuys :  

«The most important thing to me is that  man, by virtue of his 
produts, has experience of how he can contribute to the whole and not 
only produce articles but a sculptor or architect of the whole social 
organism. The future social order will take its shape from compatibility 
with the theoretical principles of art.»6

 
Estes princípios atribuem à democracia, um papel libertador, no 

qual Beuys se revê, ao acreditar que todo o homem é potencialmente um 

artista, que se deve assumir a si próprio; os conceitos de «auto-

determinação» e de «democracia» foram sempre  ideias centrais no 

imaginário de Beuys, a confirmá-lo, em 1958, afirmava:  

                                                 
3 LYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-Moderna. Trad. de José Navarro. Lisboa: 

Gradiva, 1989, 136 p. (Trajectos nº3). ISBN: 972-662-016-3. p. 11 
4LYOTARD, Jean-François, op. cit, p. 5 
5 COELHO, Eduardo Prado – A Mecânica dos Fluidos, literatura, cinema, teoria. Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1984. (Estudos e Temas Portugueses). p. 301 
6 HARRISON, Charles; [et al.] - Art in theory 1900-1990: An Anthology of Changing 

Ideas. 10ª ed. Oxford: Blackwell Publishers, 1997, 1190 p. ISBN: 0-631-16575-4. p. 
890   
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«Las causas de las dos guerras mundiales residen en la 
esclavización del espíritu por parte del Estado y la economía capitalista. 
No existe un organismo para la libertad humana, no hay un organismo 
para la creatividad, no hay un organismo para el concepto de arte 
despés de la modernidad, incluso esos que tanto celebran el arte, los 
llamados conocedores, no han creado ningún organismo ni para el arte 
ni para las evoluciones que han sido puestas en marcha por las 
catástrofes de la Primera y la Segunda Guerre Mundial. Y, sinduda, 
habrá una tercera si no seguimos un muevo rumbo hacia la ciência de la 
liberdad, donde reina "cada hombre, un artista", donde cada uno es él 
mismo, y donde se insiste en el soberano que se encuentra dentro de 
cada hombre» 7  

 
A intuição de que um novo mundo está e emergir, como já 

havíamos dito, imposto por poderes insuspeitos, construindo uma nova 

relação com o nosso próprio corpo, enquanto invólucro biológico 

concebendo-o e alterando-o «por medida» no sentido da submersão 

tecnológica, avança um cenário cada vez mais verosímil da hibridez 

biotecnológica, cada vez mais subtil e sofisticada, imperceptível mas que 

existe na realidade em «tempo real».  

Confrontados com a rápida «emancipação» da comunidade 

científica, e a sua total subordinação aos vários poderes «invisíveis», 

fomos conduzidos a uma vertiginosa aceleração tecnocientífica, para a qual 

não temos o tempo de reflexão necessário para estabilizar conceitos, gerar 

palavras, nomear e engendrar cosmosvisões. Somos «devorados», 

ultrapassados, tornámo-nos conformistas num processo no qual nunca se 

participou, ao nível da decisão; alguém determinou o nosso papel de 

«receptáculos».  
 

                                                 
7 BERNÁLDEZ, Carmen – Joseph Beuys. Hondarribia: Editorial Nerea, 1999. 118 p. 

(Arte Hoy). ISBN: 89569-32-0. p. 109 
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Fig. 10 - Imagens do corpo «biotecnológico como que anunciando uma pós-
humanidade. Enki Bilal na banda desenhada, H. R. Giger, com as séries de pinturas 
dos «Biomecanóides», e Orlan, artista plástica que se expressa através de intervenções 
cirúrgicas. 

No campo das artes plásticas o termo pós-modernismo identificou 

uma explosão e uma pluralidade de estilos, aceitando a coexistência 

«pacífica» de qualquer manifestação artística, transgredindo todo e 

qualquer neoacademismo veiculado pelo ensino artístico, ou ironizando a 

hipótese de formação de «movimento» ou «manifesto», bem como, o 

recurso a experimentações que combinam toda a espécie de matérias, 

materiais, técnicas, e tecnologias,  «intoxicando» o observador na tensão 

«amalgamada» na multiplicidade e complexidade dos elementos em 

campo. Uma «pluralidade radical» está na base do «desmembramento» de 

uma «unidade primordial» facilitadora de definições e reduções 

simplificadoras, que nostalgicamente nos assalta, invadindo-nos a vã 

esperança da reconstituição de uma ordem apaziguadora.   

 

2.3  O  ESPECTÁCULO DO NAUFRÁGIO 

Julian Barnes fala-nos do processo de realização da célebre pintura 

de Théodore Géricault , «A Jangada da Medusa», (1819) que actualmente 

se encontra no Museu do Louvre em Paris.  Barnes relata-nos na quinta 

história intitulada: «Naufrágio»8, a maneira como Géricault viveu esse 

                                                 
8  BARNES, Julian - A história do mundo em 10 capítulos e 1/2. Trad. de José Vieira de 

Lima. Lisboa: Quetzal editores, 1990, 352 p. (Serpente Emplumada ). p. 131-158 
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acontecimento e como o transformou em pintura. Este «ténébreuse 

affaire»9 emocionou a opinião pública francesa e funcionou como 

paradigma das relações de poder entre o estado e o cidadão que ainda hoje 

se caracterizam pelo clima de desconfiança de parte a parte. 

 

Pergunta-se Barnes: « Como fazer da catástrofe arte?»  Géricault responde 

pintando, ele sabia que  era  irrepetível  o horror e a angústia vivênciados   

pelos   sobreviventes,   mas   podia   através  da  pintura,  «re-presentar», 

fazer imaginar, no sentido de levar o espectador a «testemunhar» e a 

«presenciar» no conforto do «Salon», local de exposição organizada pela 

Academia Real no Louvre em Paris,  como se impressionou Luís XVIII, na 

presença da tela de dimensões monumentais, 491x716cm que evocava um 

desastre de proporções dramáticas nunca antes visto, e que não deixava 

ninguém indiferente.  

 

Não penso que  «A Jangada da Medusa» seja um protesto político 

assumido, aliás no catálogo do «Salon», a pintura não se chama «A 

Jangada da Medusa» mas sim «Scène de Naufrage», (Cena de Naufrágio), 

o que gera alguma ambiguidade, contudo a distância temporal entre o 

naufrágio da «Medusa» (Julho de 1816) e a mostra pública da obra (Agosto 

de 1819) são praticamente 3 anos, mas é sabido quanto impressionou 

Géricault, que se documentou, contactando os sobreviventes. Fez com o 

auxílio do mestre carpinteiro (sobrevivente) um autêntico cenário, no qual 

não faltava a jangada em tamanho real, sendo a sua construção feita  

através de uma miniatura realizada com todo o rigor e imensos desenhos 

introdutórios.  Sabe-se   da aquisição  na   morgue, no Hospital Beaujon, de  

                                                 
9 «Une Ténébreuse Affaire» ou «Um Caso Tenebroso» é o título de um dos livro de 

Honoré Balzac, publicado em 1843, este autor, contemporâneo de Théodore Géricault, é 
um precioso auxiliar para compreender a Revolução Francesa, bem como o  período 
pós-revolução. BALZAC - Um caso tenebroso. Trad. de Gusmão Araújo. Lisboa: 
Editorial Gleba, [s.d.], 279 p. (Col. Romances Célebres). 
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cabeças e membros humanos, para criar uma atmosfera deprimente e 

realista, Géricault, «esteve lá», tornou-se um dos náufragos,  rapou o 

cabelo e viveu prisioneiro do seu atelier durante largos meses.  

 

O seu sentir era romântico, a racionalidade desta geração serve para 

gerir a desilusão caricaturada por Balzac, vertiginosamente vive-se a 

Revolução Francesa, a fraternidade, igualdade e liberdade, Napoleão 

Bonaparte, o Império e o desastre de Waterloo, e por último a restauração 

monárquica com o regresso dos  Borbons, na pessoa de Luís XVIII que 

reentrará em Paris em 1816, numa atmosfera de derrota.  A pintura tornou-

se um refúgio para um pintor sem grandes causas, sem as certezas 

espartanas da Revolução Francesa, questionando esse «destino colectivo» 

olha-se para dentro e dá-se corpo à visão cada vez mais individualizada. 

«A Jangada da Medusa» é um espectáculo para os olhos, pouco ou nada 

tem em comum com o que se passou e a comprová-lo estão os desenhos 

introdutórios, esses sim descritivos, funcionando como substância de 

saturação para que depois, quase como um sonâmbulo cair sobre a tela, 

premeditada no sentir, como reacção à construção metódica da 

racionalidade amputada das emoções e paixões da imaginação. 

 Fig. 11- Desenho introdutório, à pintura, «A Jangada da Medusa» com 16x23cm 
realizado com pena e tinta sobre papel, pertença do Museu Gemeente de 
Amesterdão, e pintura a óleo sobre tela com 491x716cm concretizada em 1819 de 
Théodore Géricault, Museu do Louvre em Paris.  

 

Hans Blumenberg faz algumas advertências esclarecedoras sobre a 
problemática da navegação e do naufrágio:  
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«Dois pressupostos determinam antes de mais a carga 
significativa da metafórica da navegação e do naufrágio: primeiramente 
o mar, enquanto limite natural do espaço de empreendimentos humanos, 
e, por outro lado, a sua demonização, enquanto esfera do incalculável, da 
ausência de lei, da desorientação».1

 
Géricault, ao colocar o espectador perante um «écran panorâmico» 

com 7,16 metros de comprimento, que tem de ser percorrido fisicamente, 

com o olhar «aprisionado» na imensidão da tela,  consegue representar 

uma tragédia, que realmente aconteceu, que é do domínio do humano, mas 

transfigura os corpos esqueléticos de homens capazes dos mais hediondos 

crimes para sobreviver, em corpos atléticos de heróis greco-romanos, 

precipitando metaforicamente aquele que observa no seu próprio naufrágio 

existencial.   

Este pintor cria o «enigma da Medusa», e deixa a sua decifração a 

cada um dos espectadores que oscila constantemente entre o 

reconhecimento desse drama real e o «naufrágio quotidiano» a que se 

assiste dia a dia. Ao «obrigar-se» a interiorizar o estado caótico a que 

foram expostos os náufragos  da fragata Medusa, transporta-nos a essa 

realidade, «vestimos a pele», não para fazermos a cobertura «fotográfica» 

dos acontecimentos,  mas  para «captar»  um «estado de alma»  de algo 

nunca sentido, inesquecível e indecifrável. 

 

2.4  PÓS-MODERNIDADE E MEDIATIZAÇÃO 

A Pós-Modernidade é indissociável da cultura informacional, que 

tem como paradigma a comunicação generalizada à escala planetária,  

funcionando através daquilo que vulgarmente se convencionou chamar 

                                                 
1 BLUMENBERG, Hans - Naufrágio com espectador. Pref. De José de Miranda; trad. de 

Manuel Loureiro. Lisboa: Vega, 1990, 126 p. (Comunicação e linguagem nº 4). ISBN: 
972-669-251-6. p. 22 
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meios de comunicação, uma imensa infraestrutura tecnológica que permite 

«transportar» o produto intelectual dos diferentes especialistas de 

conteúdos em «tempo real»  e à distância. 

 

A adaptação dos conteúdos do discurso humano à infraestrutura 

tecnológica a que se destinam com o objectivo de chegar ao maior número 

de receptores, obriga a que essas comunicações se adaptem aos media; este 

trabalho de «conversor» é realizado pelo tecnólogo, um mediador com 

afinidade disciplinar, (hibridade biotecnológica) cujo objectivo é garantir 

as melhores condições de difusão e inteligibilidade, apelando à estetização 

do produto no sentido da sua eficácia comunicativa.  

Quando a informação se encontra mediatizada, significa que passou 

por um conjunto de operações técnicas e tecnológicas acompanhadas por 

«tribos de técnicos», que a processaram, adquirindo forma de «coisa-

matéria mediatizada». A identificação e classificação da  «genética 

tecnológica» de um produto mediatizado encontra-se na  matriz 

tecnológica que lhe serve de veículo, particularizando assim uma 

linguagem «tecno»., tornando visível a sua «natureza». 

Utilizando a tipologia empregue por Armando Rocha Trindade2 

para as várias linguagens da mediatização podemos considerar o discurso 

«Scripto», «Audio», «Vídeo» e «Informo», dos quais apenas faremos uma 

aproximação transversal ao discurso Audio, com o propósito de expressar 

o nível de complexidade.  Assim,   teremos  em campo a  linguagem verbal 

                                                 
2 Armando Rocha Trindade, é Professor Catedrático,  fundador da Universidade Aberta 

em Portugal, da qual veio ser  Reitor, e tem tido papel relevante no  Ensino a Distância, 
é membro fundador da European Association of Distance Teaching Universities, 
desempenhou vários cargos relacionados com a  gestão e planeamento de educação. 
Concebeu com Maria Emília Ricardo Marques o Mestrado em Comunicação 
Educacional Multimedia - Universidade Aberta, onde  Rocha Trindade veio a publicar: 
Introdução à Comunicação Educacional. Lisboa: Universidade Aberta, 1990, 303 p. 
(Textos de Base, 16). ISBN: 972-674-019-3. 
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humana, o canto, a música, os sons naturais e artificiais, sinais sonoros, 

tendo como suportes o mecânico, o magnético e o óptico e alguns dos 

equipamentos e instrumentos indispensáveis que podem ir do microfone, 

altifalante, leitor e gravador audio, telefone, radioadifusão,  sintetizadores, 

passando pelos instrumentos musicais. 

A ideia de  disseminação da informação por um público alvo à 

escala do planeta faz parte do programa político modernista democrático, 

basta lembrar o extraordinário papel do ensino a distância no combate ao 

analfabetismo através da telescola, que arrancou gerações durante décadas 

à maior ignorância, bem como, o sistema das Universidades Abertas que 

permitem uma formação universitária a distância e cria novas 

competências numa vasta população que nunca teria acesso ao ensino 

universitário pelas mais variadas condicionantes, entre elas a espacial. Esta 

estratégia de ensino-aprendizagem a distância contraria a visão 

apocalíptica e redutora dos mass media, vindo a reflectir-se na melhoria da 

qualidade de vida de largas faixas de população. 

Os «mass media» jogam um papel primordial na cultura «Pop» ou 

de «Massas», no entanto, recebem tardiamente o impacto das novas 

tecnologias, como as da reprodução da imagem em movimento, só quando 

estas se banalizam e se tornam do domínio público é que ganham alguma 

expressão massificante (televisão e vídeo), contudo  a orientação e 

aplicabilidade dessas tecnologias não se constituem de dentro para fora, 

porque da Cultura Pop apenas se espera a «digestão» de modelos 

veiculados pelos «mass media» a  «fast food».  
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Fig. 12 - As latas de refrigerantes, com cores chamativas, são emblemáticas da sociedade de 
consumo e desperdício, que caracteriza a massificação a todos os níveis. Cartaz do Maio 68, 
em que o movimento estudantil critica a televisão como principal veículo manipulador da 
opinião pública. A célebre lata de sopa «Campbell's», (1962) de Andy Warhol, artista 
plástico que faz parte do movimento da «Pop Arte», entre outras coisas, torna visível a 
desmedida sofreguidão consumista das sociedades industrializadas. 

O impacto cinematográfico na «Cultura Pop», sobre o público e o 

indivíduo, para além dos aspectos ligados à indústria do entretenimento, e à 

instrumentalização política, é enorme, mas só foi possível porque existia a 

fotografia como «gramática», que continha regras e princípios que regiam 

o funcionamento da leitura de uma imagem fixa realizada por um olho 

mecânico. O filme permite ao espectador assistir, se estiver preparado pela 

leitura da fotografia enquanto imagem fixa, hipoteticamente legendada, 

mas necessitando aceitar a montagem que ordena as imagens audiovisuais 

em movimento que constituem as sequências do filme. Este 

«consentimento» situa o espectador no plano da linguagem 

cinematográfica e permite interpretar a narratividade das imagens. 

São as NTI (Novas Tecnologias da Informação) de suporte digital 

que fazem a convergência e fusão de todas as infraestruturas tecnológicas 

de comunicação de massas, que anteriormente se encontravam 

especializadas, sectorizadas e que se transformaram em  «magnas 

informacionais», informes, fluxos incontroláveis. Informação proveniente 

de todos os quadrantes da actividade humana integra-se numa plataforma 

tecnológica e estão disponíveis em «tempo real».  

Repetem-se os velhos debates sobre os inconvenientes morais das 

NTI, os aspectos nefastos sob o ponto de vista pedagógico e científico, da  
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pulverização dos conteúdos, a erosão dos valores instituídos, da implosão 

das meganarrativas, da desagregação de poderes instalados, esta aparente 

«derrocada» civilizacional manifesta uma estratégia defensiva de alguém 

que tem algo a perder e que ainda não sabe lidar com a multiplicação dos 

centros do poder e a destruição de toda e qualquer narrativa totalizadora. 

A Pós-Modernidade, embora ainda entendida como uma categoria, 

o que significa um esforço de «arrumação» e «divisão», começa a ser 

entendida como um processo intelectual discursivo que se estrutura pela 

multiplicidade de pontos de vista,  diferentes «portas de entrada», dando 

igualmente acesso a um forum de debate de ideias, sempre inconclusivas, 

mas que remetem para redes de hipóteses que se articulam no projecto em 

curso. 

   Plataformas tecnológicas de enorme complexidade, bem como, 

inúmeros recursos humanos continuam associados à formação de 

hierarquias piramidais «devoradoras» que se instalam e dominam estações 

de rádio, cadeias de televisão, editoras, produção de software e a imensa 

indústria dos vídeo jogos. No entanto esta atitude de «gula» é cada vez 

menos defensável, menos sustentável, esbarrando na diversidade de 

perspectivas, outras interpretações incapazes de considerar um sentido 

unitário, uma ordem ou um ponto de vista globalizante. 

 

2.5 PÓS-MODERNIDADE E  INDÍCIOS PERIFÉRICOS  

A Pós-Modernidade reconhece no discurso da Modernidade,  a ideia de 

vanguarda, que essencialmente é antielitista. Os movimentos artísticos da 

modernidade liquidam progressivamente a relação tradicional entre a arte e 

a vivência, que permitia a emergência da experiência estética, 
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tendencialmente configuram a experiência estética como elemento 

autónomo da experiência vivida. É pois, remetida a experiência estética 

para um campo de excelência intelectual eminentemente racionalista. 

A obra de arte passou a ser entendida como proposição, uma 

hipótese combinatória de «blocos» de ideias, que expressam coerência e 

performatividade formal, que se pode recombinar infinitamente e é 

integrável num determinado «ismo».  A  supressão da relação habitual que 

caracterizava a relação humanizante da arte,  sensibilizando o homem, 

recortando a experiência artística de um fundo cultural do qual era possível 

reconstruir  o  «intertexto»1  abandona-se   intencionalmente  provocando a 

autonomia da experiência estética que sistematicamente rejeita toda e 

qualquer elite, incluindo-se nesta atitude autofágica, o confronta com o 

apagamento da hierarquia, com o homem sem qualidades, com o artista 

sem talento. 

Fazer não importa o quê? Mas fazer para quê? Se tudo foi 

transgredido e subvertido, se todas as matérias e materiais provenientes de 

todos os quadrantes foram utilizados,  se todas as formas e fórmulas foram 

experimentadas na procura da originalidade, da notoriedade, se as mínimas 

                                                 
1 CALABRESE, Omar - Como se Lê uma Obra de Arte. Trad. de António Rocha. Lisboa: Edições 
70, 1997, 144 p. (Arte e Comunicação nº 64). ISBN: 972-44-0963-5. p. 39 e p.41. Calabrese para 
além da definição de «intertextualidade», caracteriza a necessidade  do investigador  ao examinar 
uma obra de arte de criar um «intertexto» que lhe possibilite: Investigar as suas relações com outras 
obras, as aproximações a outros textos do mesmo artista ou da mesma escola, os empréstimos de 
escolas diferentes, as ligações à história «evêntica»  e «não-evêntica», às outras artes e às ciências. 
Por outras palavras:: o historiador e o filólogo procuram incluir o texto em análise numa série 
cultural,  na qual cada objecto tem a sua posição específica numa cadeia de causas e efeitos». 

     1 A Action Painting, é um tendência pictórica que tem expressão nos Estados Unidos, entre 1945 e 
1955, segundo Pollock a tela funciona como «campo de combate» onde a gestualidade e a rapidez 
isolam o acto de   pintar na sua condição mais elementar e se metamorfoseia em «drippings» 
sucessivos e sobrepostos, criando um corpo pictórico que expressa a interioridade do artista, 1 A 1 A 
Action Painting, é um tendência pictórica que tem expressão nos Estados Unidos, entre 1945 e 1955, 
segundo Pollock a tela funciona como «campo de combate» onde a gestualidade e a rapidez isolam o 
acto de pintar na sua condição mais elementar e se metamorfoseia em «drippings» sucessivos e 
sobrepostos, criando um corpo pictórico que expressa a interioridade do artista, transmitindo o estado 
psíquico. A Action Painting pode ser considerada como uma corrente do movimento mais amplo que 
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condições identificadoras   da arte  como a  proposta da Action Paiting2 em 

que Jackson Pollock encarna na mediunidade dos «drippings», a 

irracionalidade de uma linguagem indecifrável vertendo tintas sobre uma 

superfície, como profetizara  Clemente Greenberg, como condição 

primordial da existência do acto de pintar, todavia até estas condições 

«zen» da pintura foram banidas, o que nos resta como sede de futuro?. 

Na fase «terminal», a lógica transgressiva da Modernidade passa 

por estratégias de «implosão» do sistema fechado que era o «movimento», 

em «subsubcategorias», provocando o colapso das fronteiras e dos 

conteúdos transportados pela visibilidade que caracterizava até então a 

imagem pictórica, e passa a «fabricar» em «circuito fechado», de dentro 

para dentro, as suas propostas quase «inumanas» no sentido da sua 

asignificação.  

Pressentimos os «extrotores» da Modernidade quando o artista 

adopta o papel de «mago», como limite máximo em que o próprio corpo 

do artista fica dentro, e faz parte integrante da «obra de arte», transforma-

se em «montador» de mundos ilusórios, feitos de «peças» que já não 

pertençem a nenhuma máquina, através de gestos desarticulados e palavras 

esquecidas reúne ou dispersa objectos, convida-nos  a participar num jogo, 

do qual não sabemos as regras; como «mago» é o «ponto de partida» para 

algo que está para além das aparências.  

Palavras-chave como a «performance», fazem-nos assistir a uma 

representação pública, considerada como obra de arte pelo simples facto de 

se tornar uma manifestação improvisada, efémera, um acto único. Próxima  

deste estar artístico encontramos os «happenings», acções não 

predeterminadas,       espontâneas,       teatralizadas,      que    extravasam  a 

                                                 
é o Expressionismo Abstracto, considerado por Clemente Greenberg como o último momento da 
Modernidade. 
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territorialidade tradicional do campo das artes plásticas, mesclando teatro, 

dança e música,  ou a «instalação» que pode funcionar como modo de 

exposição de obras de arte ou ser ela mesmo obra de arte concretizada na 

modelação espacial, gerar um ambiente com recurso à intervenção do 

corpo do artista que se serve improvisadamente dos elementos que se 

encontram em campo. 

 
 
Quando Marcel Duchamp, sob o pseudónimo de Richard Mutt, 

apresenta o «ready made»  chamado «Fonte», em 1917, no Salão dos 
Independentes em Nova York, sendo este apenas um urinol com uma 
assinatura, Duchamp revela o seu propósito e diz: 

Fig. 13 - Imagens de 
performances de Joseph 
Beuys intitulada. Coyote - 
1974, Galeria Block, Nova 
Yorque, (em cima à 
esquerda) e de Yoko Ono 
em Cut Piece -1964, 
Quioto. Happenning 
espontâneo na Alternativa 
Zero, 1977, Gal. Nac. de 
Arte Moderna, Lisboa (em 
baixo à esquerda) e o Living 
Theatre, em Love Piece 
uma espécie de 
performance colectiva 
dirigida por Julian Beck, 
Alternativa Zero, 1977, 
Lisboa. 

 
«Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not 

has no importance. He CHOSE it. He took an ordinary article of life, 
placed it so that its useful significance disappeard under the new title 
and point of view - created a new thought for that object». 1  

Artur C. Danto ao utilizar os seus exemplos favoritos, a «Fonte» de 

Marcel Duchamp, e a Brillo Box de Andy Warhol, coloca-se na posição do 

observador que percebe estar na presença de uma caixa proveniente de um 

qualquer hipermercado e um urinol que podia ser adquirido numa estância 

de materiais de construção para equipar a sua casa de banho, mas pergunta-

                                                 
1 HARRISON, Charles - op.cit. p. 248  
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se porque é que estes objectos estão aqui e são considerados como obras de 

arte?. Danto reconhece que não existe nada que os diferencie ao nível da 

percepção visual, isto significa que a «obra de arte» deixou de ser 

identificada pela sua componente visual e que qualquer coisa pode ser uma 

«obra de arte», desde que deslocada para esse contexto. 

Fig. 14 - Imagens relativas à «Fonte», um Ready-made de Marcel 
Duchamp, 1917 e a Caixa de Brillo de Andy Warhol, 1964. 

A obra de arte passa a residir num «corpus», baseado nas 

estratégias intelectuais, à volta de uma multiplicidade de articulações 

plásticas materiais ou imateriais, capazes de determinar em qualquer 

momento, a «ocasião propiciatória», que se materialize ou sirva de pretexto 

para que aconteça arte. 

Passou a ser necessário um tratamento intertextual alargado para 

que seja possível interpretar os «indícios periféricos deslizantes» da 

potencial obra de arte, que funcionam como coordenadas para a 

«negociação» facilitadora da integração deste ou daquele «produto 

cultural» numa determinada categoria. Deixou de ser possível definir o 

contorno que aprisiona a clara identificação de uma obra de arte, algo com 

título, tema, técnica e dimensões, bi ou tridimensional  e a que quadrante 

pertence se é ao desenho, à pintura ou à escultura., a que devo remeter a 

informação para que possa ser descodificada.  
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Os critérios, no sentido etimológico de «kritérion», o que serve para 

julgar, que centravam e determinavam a especificidade da  imagem 

pictórica, e mais amplamente o campo das artes plásticas em relação 

directa com o artista, passaram para o domínio do vago e do 

indiferenciado, como sejam os critérios sociais associáveis ao «artista» que 

definem o contexto de produção de algo cuja proximidade pode ser 

reconhecida como pertencente à esfera da criação artística. .A  

tangibilidade  da obra de arte, enquanto coisa, vaporiza-se na estétização da 

experiência, porque ao atribuir-se a qualquer coisa o poder ser integrável 

no sistema da arte, nega-se a própria existência do artista como gerador de 

obras de arte, reduzindo-o à condição de «empilhador»  

2.6    PÓS-MODERNIDADE, ESPECIFICIDADE LOCAL E 

VISIBILIDADE UTÓPICA. 

A «repugnância» com que a «História da Arte» e a «Crítica da 

Arte»  falam da «incapacidade» do artista verbalizar e teorizar sobre o 

próprio discurso por si produzido, manifesta a dificuldade conceptual em 

aceitar que é ainda possível aos artistas serem intervenientes directos no 

processo da instauração e materialização das «visibilidades utópicas» do 

discurso artístico, reconhecendo cada vez mais a existência da «obra de 

arte» como forma de se reconhecer enquanto ser, ancorado numa 

comunidade . 

A falência das meganarrativas, essencialmente moralistas, 

identificada pela Pós-Modernidade, trouxe ao artista a total liberdade de 

fazer o que muito bem lhe interesse, recorrendo ao paradigma da 

«colagem» tornou-se «inter transmulticultural», um «ser sem 

heterónimos», gerindo a desilusão de já não poder ou não saber projectar-

se na transcendência. O nascimento e a morte tornaram-se acontecimentos 

sem sentido,   podem    até   ser   transferidos   cientificamente para «úteros  
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biotecnológos», representando nova relação ontológica, e outra visão sobre 

a tecnologia e a própria vida. 

 

Frederico Nietzsche, radicaliza o aspecto da essencialidade da 

existência, deixando pouco espaço ao pensamento tradicional: 

«Ninguém é responsável por existir, por estar feito deste ou 
daquele modo, por encontrar-se nestas circunstâncias, neste ambiente. A 
fatalidade do seu ser não pode ser desligada da fatalidade de tudo o que 
foi e será. O homem não é a consequência de uma intenção própria, de 
uma vontade, de uma finalidade, como não é a tentativa de realização de 
um «ideal de homem», ou de um «ideal de felicidade» ou de um «ideal 
de moralidade», - é absurdo querer dirigir o seu ser para uma finalidade 
qualquer. Nós inventámos o conceito «finalidade»: na realidade não 
existe a finalidade...» 1

 
A «cientificação» de toda a actividade humana e a própria 

«programação» do corpo humano em função de poderes invisíveis e 

indetectáveis, suporta a hipótese da «errância», uma vivência sem mitos. A 

problemática da elevação da arte ao nível de uma ciência, implicou 

equiparar a crença, apoiada em valores morais, que subordinam a conduta 

humana à luz de «mandato transcendente», (construções dominantes 

elaboradas por poderes constituídos) à ciência, cujos fundamentos se 

baseiam na operacionalidade do conceito entendido como instrumento 

científico, na observação, na experimentação e no rigor ético, sendo a ética, 

aqui entendida, como conjunto de regras «personalizadas», que configuram 

os valores à luz do modus operandi científico,  banindo do pensamento a 

«contaminação» teológica, neutralizando assim, as múltiplas manifestações 

desse  «mandato transcendente». 

O «apagamento» do estatuto do artista deve-se em parte ao 

abandono da condição primordial da imagem pictórica que foi até ao 

século XX, a visibilidade, aliada à inteligibilidade narrativa, bem como a 

                                                 
1 NIETZSCHE, Frederico - Crepúsculo dos Ídolos: ou como se filosofa às marteladas. 

Trad. de Delfim Santos. Lisboa: Guimarães Editores, 1985, 160 p. p. 63. 
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materialidade do fazer oficinal, que lhe dava corpo físico. Finalmente a 

prática artística aparece hoje, como campo de múltiplas experimentações, 

«miscesgenadas» por afectividades e emoções humanas surpreendidas pela 

emergência do «logos» da tecnologia, que está a criar outra realidade em 

que o corpo humano parece ser obsoleto e limitado para poder «sentir» as 

«sensações electrónicas», as «utopias presentificadas» em tempo real. 

A dimensão «redentora» da arte anunciava e modelava o futuro 

artístico, imanando novas ordens, consubstanciadas nas directrizes 

proféticas, que caracterizam todas as vanguardas Modernistas. Esta 

radicalização advém da consciência de ruptura, era urgente destacar-se de 

um fundo cultural tradicional, aceite e integrado, sob pena de se ser 

absorvido. As artes visuais foram levadas aos limites máximos da 

visibilidade e da materialidade, anulando-se na invisibilidade e na 

desmatrialização.   

A Pós-Modernidade aceita a especificidade local, como elemento 

chave na diversidade cultural a nível global, entende-se que à escala 

planetária o multiculturalismo é enriquecedor, o que esvazia o 

«messianismo» das vanguardas modernistas, colocando e posicionando 

num mesmo patamar, todas as manifestações artísticas, considerando-as e 

validando-as como legado civilizacional, contrariando a crescente 

homogeneização das culturas pela «inquinação» mediática e informacional 

determinada pela hegemonia das sociedades desenvolvidas pós-industriais.  

Esta atitude, eminentemente democratizante, permite a liberdade de 

desmontar, a vários níveis interpretativos, as «histórias oficiais», que se 

alicerçam sobre as «estratégias de esquecimento», clarificando as causas 

dos desfasamentos culturais, e considerando as «importações» de modelos 

e modas culturais inseridas em processos cujos objectivos se prendem com 

a implementação tardia de indústrias culturais na periferia dos centros 
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irradiantes, como «veículo imagético» das «castas», que pretendem 

dessiminar  «enlatados» artísticos, normalmente indissociáveis do poder 

político instituído.  

É no contexto da especificidade local que podemos enquadrar a 

exposição «Alternativa Zero», organizada por Ernesto do Sousa em 1977, 

na Galeria Nacional de Arte Moderna, possível graças ao golpe militar do 

25 de Abril, em que o M.F.A.., Movimento das Forças Armadas, consegue 

repor a democracia interrompida desde a I República (1910-1926) até à 

queda do Estado Novo em 1974. Ernesto de Sousa, no papel de 

dinamizador cultural, visava com este evento, por um lado sugerir que a 

situação artística em Portugal era «zero», comparativamente com o que se 

fazia no «mundo civilizado», e por outro, dar a conhecer o «momento 

fundador», constituído pela nova geração de operadores plásticos e 

estéticos, seleccionada e convidada por si, inevitavelmente de grande 

qualidade, não esquecendo os «estrangeirados», artistas forçados a 

«exílios» de vária natureza, tudo combinado para a necessária projecção 

internacionalmente através da organização sequenciada de futuras 

«Alternativas». 

A ideia de meeting estava articulada com a de melting pot artístico, 

de um tempo, sem tempo feito de comunicação e informação abundante e 

actualizada; para a concretização desta iniciativa era preciso encontrar um 

espaço amplo, de fácil acesso. Identificou-se a Galeria Nacional de Arte 

Moderna como lugar que reunia as condições mínimas para a realização do 

evento, «beneficiava» de uma boa situação e da proximidade do «Mercado 

do Povo», construção clandestina, hoje desaparecida,  mas frequentada por 

muita gente o que augurava milhares de visitantes, curiosos com os 

muiltieventos, congregando passado de modernidade na figura tutelar do 

pintor   Almada Negreiros   com    presente,    evocando futuro 
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europeizado. O programa, por palavras de Ernesto de Sousa, era 

convidativo, vasto e com a duração de um mês: 

«Para começar observe-se que ao entrar no «espaço de Belém» o 
visitante não deparava com uma exposição; deparava, ou penetrava, em 
várias exposições: «Os pioneiros do modernismo em Portugal» 
(exposição fotográfica e documental); «A Floresta» (penetrável e mini-
exposição do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra); »A Vanguarda e os 
meios de comunicação - o Cartaz» (penetrável com a primeira de uma 
série de exposições sobre este tema);e enfim, a «exposição» Alternativa 
Zero (propriamente dita). Além disso havia espaço(s) para a realização 
de acontecimentos vários, alguns espontâneos, outros programados. 
Entre estes mencionamos desde já alguns que foi possível levar à prática. 
Vários concertos. Dois com Jorge Peixinho, o Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa, elementos do Grupo Colecviva e do ADAC 
(em formação), tendo-se num destes admitido a participação espontânea 
do público (concerto-happening regulado com «sinais de trânsito» de 
Melo e Castro). Concerto do Grupo ADAC. «Concerto de ocarinas junto 
de uma máquina cinética com projecção aleatória» (de Júlio Bragança; 
os concertantes: Lídia Cabral e Pedro Cabral). Dentro do programa de 
«Alternativa Zero», mas nas salas do AR.CO, realizaram-se ainda: um 
concerto com Constança Capdeville e o G. Colecviva, e uma sessão de 
jazz com o Grupo Anarbande do Porto, e poesia experimental por Melo e 
Castro, Silvestre Pestana e José Conduto. Foram projectados vários 
«filmes» e séries de diapositivos dos seguintes operadores: Fernando 
Calhau, Ângelo de Sousa, Melo e Castro, Ana Hatherly, Ernesto de 
Sousa, António Palolo, Carlos Calvet, Artur Varela, Vitor Pomar, 
Fernando Matos, Graça Pereira Coutinho, José Carvalho, Leonel Moura 
e Vitor Belém. De Fernando Calhau houve experiências de 
«simultaneismo», com vídeo, projecção fixa de «filme». No domínio dos 
acontecimentos, citemos ainda: «Akashâ Escolar» (José Conduto, José 
Carvalho, Palolo, etc.), com gravação directa, vídeo e circuito interno de 
televisão; «Conferência -acontecimento», por André; «O Todo e a 
Parte», pelo C.A.P.C., «Não há sinais inocentes», e E. M. de Melo e 
Castro, etc.»2

                                                 
2SOUSA, Ernesto de - Uma criação consciente de situações "Alternativa Zero". Colóquio 

Artes. Lisboa: Fundação Caloute Gulbenkian. Nº , (1977) , p. 45-53, p. 47. 
ALBUQUERQUE, Isabel – Alternativa Zero. ArteTeoria, Lisboa: Universidade de 
Lisboa, Nº 2 (2001). p. 72-81.  
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Fig 15 - Aspecto geral da «Alternativa Zero» , que se realizou na Galeria Nacional de Arte 
Moderna, em 1977, na esquerda pode ver-se a «Floresta para os Teus Sonhos»,  instalação da 
autoria de Alberto Carneiro, onde o público por vezes intervinha ou descansava.  

Este evento, embora ainda com «moldura» conceptual, teve a maior 

importância no panorama nacional, funcionando como abertura e 

libertação de «figurinos artísticos» conservadores e isolacionistas 

fortemente enraizados numa identidade nacional, a fantasmagórica «alma 

portuguesa». Significou dizer que se passava a dar primazia à ideia em 

detrimento da materialidade da realização, «esquecendo» a manipulação 

das matérias e materiais específicos da tradicional praxis artística, passando 

a ser considerados como constrangimentos à criação;  deu-se desta 

maneira, o impulso de especificidade local-Portugal, de «solvência» da 

obra de arte. «Operadores de ideias plásticas»  intervêm através de 

«arquitecturas conceptuais», a linguagem passa a ganhar a importância do 

instrumento, e recorre à «sucussão» de todos os meios de expressão 

possíveis para gerarem  situações-acontecimentos que provoquem 

pensamento plástico. 

Atingiu-se nesse momento - «Alternativa Zero», a consciência do 

horizonte da Pós-Modernidade, em que os críticos de arte como José-

Augusto França, Rui Mário Gonçalves, José Luís Porfírio, Rocha de Sousa, 

o pensador Eduardo Prado Coelho e o filósofo Eduardo Lourenço, tiveram 

papéis de desmistificação de uma «lusitanidade» ou imagem ideal arcaica 

construída pelo Estado Novo, ruindo no pós-25 de Abril, obrigando ao 

redimensionamento «democrático» em passo acelerado e convertendo 

através do «esquecimento» as «linhagens» políticas do anterior regime em 

arautos das mais amplas liberdades. Eduardo Lourenço, alerta para o 
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«Labirinto da Saudade», e desconstroi as velhas estratégias que se 

perpetuam e reproduzem:  

«Costuma dizer-se que Portugal é um país tradicionalista. Nada 
mais falso. A continuidade opera-se ou salvaguarda-se pela inércia ou 
instinto de conservação social, entre nós como em toda a parte, mas a 
tradição não é essa continuidade, é a assumpção inovadora do adquirido, 
o diálogo ou combate no interior dos seus muros, sobretudo uma filiação 
interior criadora, fenómeno entre todos raro e insólito na cultura 
portuguesa. È a inserção do alígeno ou alógeno no processo da produção 
nacional que constitui a norma e institui o seu autor no papel de criador 
que nós entendemos sempre como invenção do mundo a partir de nada. 
Do nada que nos anteceda.» 3  

  

3   AUTOR 

3.1  AUTOR COMO «LUGAR DE ESQUECIMENTO»  

O «esquecimento», ou aquilo que não lembramos devido à 

memória já não conseguir «armazenar» mais nada por excesso de 

informação, obrigou a adoptar  estratégias de «carregar e esvaziar», através 

de sucessivos «apagamentos».  Ao utilizarmos o termo - delete, oriundo da 

linguagem informática,  significa a aceitação sem reservas da eliminação 

da informação considerada excessiva, para não sobrecarregar as 

«memórias informacionais», conotando o emprego da palavra delete com 

«esquecimento», querendo com isto dizer, «esquecimento de si», ou 

condição de «delete existencial» essencial à circularidade imagética 

imposta pelo espectáculo mediático a que estamos permanentemente 

expostos. A este propósito, não podemos ignorar o inesquecível Guy 

Deborg  nos seus «Comentários sobre a Sociedade do Espectáculo»  que 

nos transmite a ideia de «apagamento»: 

 

                                                 
3 LOURENÇO, Eduardo - O Labirinto da Saudade. Lisboa: Gradiva, 2000, 182 p. ISBN: 

972-662-765-6. p. 78 

 80 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

«O apagamento da personalidade acompanha fatalmente as 
condições da existência concretamente submetida às normas 
espectaculares, e também cada vez mais separada das possibilidades  de 
conhecer experiências que sejam autênticas e, através delas, descobrir as 
suas preferências individuais. O indivíduo, paradoxalmente, deverá 
negar-se permanentemente se pretende ser um pouco considerado nesta 
sociedade. Esta existência postula com efeito uma fidelidade sempre 
variável, uma série de adesões constantemente enganosas a produtos 
falaciosos.»1

Vulgarmente quando falamos de autor, associamos alguém que 

cria, que produz, escreve obra literária, que constrói uma teoria exposta 

num ensaio científico, que esculpe ou pinta uma obra de arte.  Entendemos 

o autor como princípio agregador de um discurso, e partilhamos a mesma 

visão de Michel Foucault que de forma esclarecedora nos conta como 

interpreta o papel do autor «como princípio de agrupamento do discurso», 

e também «como unidade e origem de suas significações», em que 

interferem as suas vivências, na sua história no sentido da «inserção no 

real». Não se trata, da nossa parte, da invenção de um projecto que 

reinventa o autor, no sentido de uma ficção aceitável, coerente e verosímil, 

mas de descortinar possíveis «unidades» ou «concentrações de sentidos» 

que caracterizam momentaneamente a noção de autor enquanto artista 

plástico. 

3.2    OFÍCIO E APRENDIZAGEM 

O artista foi sempre condicionado pelo passado normativo,  que  

caracteriza o «antigo», considerado estático e integrado  num quadro de 

tradição ao qual se opõe o dinamismo do «moderno», visando 

intencionalmente «romper» com esse passado, todavia é possível 

reconhecer nesta polarização atitudes emergentes associadas  a mutações 

intelectuais, políticas, sociais e religiosas.  

                                                           
1 DEBORD, Guy - Comentários Sobre a Sociedade do Espectáculo.  Trad. de Fernando 

Silva e Edmundo Calado. Lisboa: Mobilis in Mobili, 1995, 134 p. ISBN: 972-716-003-
4.  p. 45 
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A «tensão» «antigo-moderno» manifesta-se ao longo dos tempos 

com diferentes nuances,  existem nódulos de grande concentração de 

sentido como o período a que chamamos Renascimento em que se opõe o 

artífice, enquanto guardião da tradição, à emergência do pintor, aquele que 

concebe e projecta, acentuando a emancipação intelectual do artista, que 

passa a ser rigoroso, científico, matemático sendo o paradigama Leonardo 

da Vinci.  

Fig. 16 - Desenhos de Leonardo da Vinci, um auto-retrato de Leonardo da Vinci, (1512), 
desenho de projecto de bombardeamento e um desenho que se pensa ser um retrato de 
Leonardo. 

 

A existência do pintor no contexto Renascentista, deve-se a uma 

progressiva individualização, declarada na intencionalidade da marca-

assinatura, que revela o autor enquanto indivíduo com personalidade 

multifacetada, vislumbrada na subtil aparência do seu rosto integrado numa 

cena de corte, dizendo que teve existência real, ou tornando visível através 

do género do retrato a «alma» do retratado. O poder instituído sempre 

necessitou de imagens que materializem a ideologia, torna-se assim visível 

a imagética subordinadora, que permite a existência do pintor na total 

dependência das encomendas do «príncipe», dos condottieri, dos 

«mecenas» e da «igreja».  
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Fig. 17 - Fragmento dos frescos da «Câmara dos Esposos», no Palácio 
Ducal no Castelo de S. Jorge em Mantua, intitulado «O Encontro» da 
autoria de Andrea Mantegna, que durante três gerações esteve ao serviço 
dos Marqueses de Gonzaga; este fresco representa uma cena de corte na 
qual se julga existir um auto-retrato de Mantegna, também numa das 
paredes, nos elementos decorativos pensa encontrar-se outro auto-retrato 
do pintor. Assinatura de Mantegna na Madonna Trivulzio (1497) e um 
busto que está na Capela Fúnebre de S. Andrea em Mantua, este busto foi 
feito a partir de um medalhão realizado pelo pintor. 

 

A sistematização da aprendizagem, transmissão de técnicas e 

saberes, atingiu  enorme complexidade neste período,  a resposta a esta 

necessidade dá-se através de um conjunto de instituições que vão da 

bottega, uma oficina onde se fazem trabalhos relacionados com a prática 

artística, ao studium que corresponderá ao atelier onde os alunos são 

iniciados, normalmente através da cópia do natural, como Leon Bapttista 

Alberti frisava, pois considerava mais útil realizar esta cópia feita de 

observação directa do real, e consequentemente exercitando o desenho da 

luz e da sombra.. As palavras cristalinas do pintor português Francisco de 

Holanda no seu tratado Da Pintura Antiga,  ajudam-nos a compreender 

melhor o que se pensava sobre a pintura:  

« A pintura diria eu que era declaração do pensamento em obra 
visível e contemplativa, e segunda natureza. É imitação de Deus e da 
natureza prontíssima. É imaginação grande que nos põe ante os olhos 
aquilo que se cuidou tão secretamente da ideia, mostrando o que se ainda 
não viu, nem foi por ventura, o qual é mais. É também ornamento e ajuda 
das obras divinas e naturais, dando a árvore do homem que as raízes do 
céu o maravilhoso fruto da pintura.»1

                                                           
1 HOLANDA, Francisco de - Da Pintura Antiga. [S. l.], Livros Horizonte, 1984.  128 p. 

(Obra Completa de Francisco de Holanda , 1). p.25. A editora Livros Horizonte  
realizou,  sob a direcção e coordenação de José de Felicidade Alves a publicação da 
obra completa do pintor português Francisco de Holanda., encontram-se disponíveis as 
seguintes obras:  

1. Diálogos em Roma – 2ª Parte Da Pintura Antiga (1548) 
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Fig. 18 - Obras de Francisco de Holanda, que ilustram os seus 
escritos, uma alegoria de «Roma caída da sua Grandeza», in 
Antigualhas, e o «O Primeiro da Criação. Fiat Lux» e «O 
Segundo Dia da Criação, ou A Criação do Firmamento» ambis in 
Aetatibus Mundi Imagines».  

 

O espírito das corporações medievais estava muito presente no 

início do Renascimento, a sua estrutura operativa sugere uma forte ligação 

aos saberes tradicionais da arte de construir monumentos religiosos, como 

os maravilhosos «livros de pedra» chamados catedrais, em que a 

componente simbólica é por demais evidente. Segundo René Guénon,2 

quando se atribui apenas o papel de fazedor-construtor ao artífice, estamos 

a incorrer num erro, pois a teoria e prática fazem parte das regras 

tradicionais da aplicabilidade. «Operar» implica «operações» sobre a 

matéria, segundo ordem simbólica preestabelecida, negando a teoria sem a 

realização. Não era o indivíduo, a personalidade, ou a propriedade 

intelectual do autor que tinha significado, mas sim a capacidade de um 

conjunto de homens contribuir para expressar o maior conhecimento 

simbólico no corpo da «obra».   

 

                                                                                                                                               
2. Do Tirar polo Natural (1549) 
3. Da Fabrica que Falece à Cidade de Lisboa (1571) 
4. De quanto serve a Ciência do Desenho e entendimento da Arte da Pintura na 

República Cristã, assim na Paz como na Guerra (1571) 
5. Album de Antiguidades (1538-1540) 
6. Album das Idades (1545-1573) 
Foi também editado: ALVES, José da Felicidade - Introdução ao estudo da Obra de 
Francisco de Holanda. [S. l.], Livros Horizonte, 1984.  259 p.   
2 GUÉNON, René - Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage - I. Paris: 

Éditions Traditionnelles, 1980, 317 p. p. 12-18.  
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Existiam nalguns studium pictorie, colecções de desenhos, pinturas, 

esculturas ou relevos, e nos studiolo, pequeno estúdio normalmente situado 

no palácio, funcionando como uma câmara de reflexão contendo objectos, 

pinturas, esculturas ou tapeçarias, fazendo parte da «colecção» particular 

de carácter intimista, onde podiam ser ministradas lições sobre desenho ou 

pintura. A accademia é outro espaço privado ou público de aprendizagem, 

inicialmente agregando de forma espontânea um grupo de personalidades 

ligadas à cultura, apoiados por um patrono, e posteriormente transformada 

em instituição que congregava as diferentes artes, como foi o caso da 

Academia de S. Lucas, (Roma-1577), assim denominada porque  o Santo 

Lucas foi considerado o primeiro pintor a ter pintada a Virgem Maria, pelo 

que se transformou em patrono dos pintores. 3  

 

                                                           
3 O espírito da «accademia» estava relacionado com o mecenato e os patronos como por 

exemplo o Bispo da Cidade de Padua entre 1428 e 47, Pietro Donato, um homem culto, 
(possuía uma biblioteca rara) interessado na antiguidade clássica, aliás, a ideia de 
«academia» remonta à antiguidade grega e tem em Platão um símbolo que perdura até 
ao presente. A nostalgia da recuperação desse tempo mítico invadiu os espíritos 
renascentistas, o referido Bispo tinha uma quinta nos arredores de Pádua, onde veio a 
morrer de peste, que reproduz o arquétipo grego de academia, tal como se pensava que 
na envolvência de Atenas existiam jardins públicos onde se reuniam homens, livres 
pensadores, para ensinar e aprender.. As matérias podiam ir da literatura, filosofia, artes, 
perspectiva e até à óptica. Ian Holgate escreve um artigo intitulado: Paduan Culture in 
Venetian care: the Patronage of Bishop Pietro Donato (Pádua 1428-47). Renaissance 
Studies. Oxford: University Press, (2002), Vol. 16, Nº 1, descrevendo a atmosfera 
cultural de onde emergem artistas como Francesco Squarcione, que dirigia um 
«studium» pelo qual passou Andrea Mantegna na juventude e também o pintor 
Giovanni d'Alemagna.  
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3.3  INGEGNO, AURA E GENIALIDADE 

No Renascimento o «centro do mundo» desloca-se da catedral para 

o palácio, a emancipação do pintor não surge apenas pela  individualização 

do discurso pictórico ou mesmo pela maior consciência do autor que o 

produziu, mas pela progressiva laicização da relação directa entre o 

encomendador e um rosto com nome que transcende o próprio contracto - 

o pintor. Passou a adquirir-se um produto raro, mesmo único e de elevada 

qualidade, acrescentando-se a excelência ímpar do génio do seu autor, 

deixando de ser suficiente ter-se um fresco magnífico numa capela, tornou-

se fundamental, como elemento de distinção e condição de maior 

valorização, o nome do pintor.   

O fervor pela antiguidade ou pela «Grécia Mítica» neste período é 

tão grande e exerce-se a todos os níveis que podemos encontrar no fresco 

encomendado pelo Papa Júlio II a Rafaello Santi para a Stanza della 

Segnatura, no Vaticano, que se intitula a «Escola de Atenas» realizado 

entre 1509 e 1511, onde estão representados, entre outros, Sócrates, Platão, 

e Aristóteles,  

Fig. 19 -  Fragmento da «A Escola de Atenas» da autoria de Rafaello 
Santi, que representa num mesmo tempo os maiores pensadores gregos, 
também se pensa que Rafaello faz um auto-retrato de si nesta obra. 

 

O reconhecimento do pintor baseava-se numa lenta e longa 

aprendizagem desde a mais tenra idade, testada e verificada no disegno, 

que significava possuir grande habilidade para esboçar e desenhar, na 
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invenzione, ser capaz de inventar espaços espantosos, surpreendentes 

através do conhecimento da perspectiva, no rilievo, simular a tridimensão 

de forma a que a pintura parecesse «esculpida» e  no ingegno, associado ao 

imaginário do pintor, que se deseja humanista, um homem de rara 

sensibilidade e cultura. Todas estas qualificações permitiam atribuir o 

estatuto de mestria, revestindo o pintor de uma aura de genialidade 

próxima dos deuses.  

 

Para os artistas, as relações e a  frequência da corte permite-lhes o 

contacto directo com homens de outros saberes e conhecimentos como os 

poetas, matemáticos, teólogos, filósofos,  cartógrafos, navegadores, a elite 

intelectual, um dos principais veículos de credibilização do artista. Estes 

pensadores acreditam na complexidade e no valor intelectual dos pintores, 

adquirindo um estatuto que advém da concepção «paracientífica»  da arte, 

investida na lenta aprendizagem artística, quer seja privada ou pública,  

onde se exercita o fazer, sempre alicerçado nos campos de teoria e 

reflexão, mesmo que rudimentares, circunscritos pela  geometria, 

perspectiva e anatomia. 

 

As corporações medievais transmitiam o saber fazer conjugado 

com o conhecimento teórico, que reflectia uma ordem iniciática, 

assentando sobre estruturas estáveis, tornando visível a hierarquia 

composta por três patamares - aprendiz, companheiro e mestre. A 

progressão passava por provas que permitiam subir na hierarquia, estes 

ritos de passagem reforçavam o reconhecimento da mestria na arte, 

indissociável da imitação do mestre, sendo a chave de toda a aprendizagem 

e transformação interior.  

 

Quando se fala de método «científico» ou «paracientífico» do 

ensino artístico no período do Renascimento, não se pode negar a 
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proximidade das corporações na transmissão do «saber fazer iniciático», 

manifestamente relacionado com a «interioridade», pretende-se expandir a 

ideia de «exterioridade». A atenção dos artistas volta-se para fora, faz-se 

observação e aprendizagem através da natureza, manifestando nova atitude  

perante a autoridade inquestionável do mestre e à consequente assunção da 

individualidade, que pressupõe recortar o autor desse fundo colectivo, 

acentuando a progressiva libertação do dogma religioso, que já não satisfaz 

as mentes renascentistas que se reconhecem na idealização e racionalização 

de carácter científico, como novo modelo, fonte inesgotável de saber, 

conhecimento e liberdade.  

 

 

3.4 CIENTIFICAÇÃO DA IMAGEM PICTÓRICA 

 

A «cientificação» da arte liga e estabelece colaborações 

multidisciplinares,  como a que existe entre matemáticos e pintores. 

Sabemos que Fra Luca Pacioli na sua juventude assiste às lições de Piero 

della Francesca, em Borgo Sancti Sepulcri na Toscana, (cidade natal de 

ambos) de quem se torna grande amigo, é através dele introduzido na corte 

de Urbino e acede à famosa biblioteca do Duque de Urbino,  Federico de 

Montefeltre. Pacioli serve-se de várias bibliotecas, como a dos Duques de 

Mantua (Frederico Gonzaga e Isabelle d'Este),1 mas será em Milão (1496) 

que se encontra com Leonardo da Vinci, mantendo  profunda relação de 

amizade e admiração, pelo que Leonardo realizará para  o tratado De 
                                                           
1 ECO, Umberto - A Biblioteca. Trad. de Maria de Freitas. Lisboa: Difel, 1987, 46 p. p. 29. 

Este pequeno livro baseia-se numa conferência realizada em Milão no Palácio Sormani 
em 1981. Eco refere a importância das bibiliotecas no século XV, e para a «habilidade 
dos humanistas»  em encontrarem manuscritos perdidos, interroga-se e considera que 
esses «achados» eram feitos noutras bibliotecas que serviam para «esconder» e para 
«achar». Acrescenta, e suponho que era esta a visão dos homens do Renascimento: 
«(...)a função ideal da biblioteca é de ser um pouco como a loja de um alfarrabista, algo 
onde se podem fazer verdadeiros achados, e esta função só pode ser permitida por meio 
do livre acesso aos corredores das estantes». Leonardo da Vinci e Luca Pacioli passaram 
pela corte dos Gonzaga, Pacioli trava relações com os duques de Mantua, Francesco 
Gonzaga e Isabelle d'Este.  
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Divina Proporcione (1509), sessenta desenhos de maneira a «serem mais 

instrutivos à vista».  

 

Fig. 20 - Alguns dos desenhos de Leonardo da Vinci para ilustração do tratado «De Divina 
Proporcione» de Luca Pacioli 

 

O  tratado De Divina Proporcione  apresenta a matemática como 

ciência, a plataforma de todas as outras áreas do conhecimento, sendo a 

relação matemática-visão condição primordial que torna possível o 

conhecimento, pelo que considera a visão o mais nobre dos sentidos. 

Pacioli diz-nos a este propósito, no segundo capítulo do tratado:  

«Según la reconocida autoridad, Excelso Duque2, del maestro 
de aquellos que saben, el saber tuvo su origen en la vista, (…) Y los 
sábios concluyen que la vista es el más noble de nuestros sentidos. De 
ahí que también vulgarmente se diga, no sin fundamento, que la vista es 
la primera puerta por la qual que el intelecto entiende y gusta». 3

 

Para Pacioli, a matemática é o «centro» comum a todas as outras 

ciências, o estabelecimento das relações parte deste princípio ordenador, 

que adquiria o fascínio do mysterium, ao qual só se poderia aceder através 

de iniciação que enquadrava o neófito na esfera do sagrado, sendo a 

manifestação profana reflexo ou esquecimento do princípio unificante.  

Pacioli tinha   conhecimento   da De Architectura, obra de Vitruvius Pollio,    

 

                                                           
2 Luca Pacioli dedica o tratado ao Duque de Milão, Ludovico Maria Sforza «máximo 

protector de todos os homens de letras e virtuosos». 
3 Pacioli, Luca- La Divina Proporcione, 1ª Ed., Madrid, Ediciones Akal, Col. Fuentes de 

Arte, nº 3, 1987, ISBN: 84-7600-242-4. p. 32 
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um arquitecto/engenheiro romano do século I, estudado pelos 

Renascentistas. É  Vitruvius que faz referência a Pitágoras1 e ao seu  

teorema.  

 

Os pitagóricos foram uma espécie de confraria místico-filosófica-

matemática, em que imperava a ideia de que «tudo é número», acreditavam 

que existe uma harmonia matemática do Universo, uma explicação e 

interpretação teológica e científica do mundo. Esta irmandade estava 

organizada segundo uma estrutura hierárquica que contemplava dois 

grupos, o grupo «ouvintes» ou iniciados e o grupo dos «matemáticos», um 

grau mais elevado, contudo ambos os grupos acatavam as directrizes do 

mestre, tanto a aprendizagem como as descobertas matemáticas, revestiam-

se do maior secretismo; a divulgação dos conhecimentos pitagóricos 

implicava a morte.2

 

A importância dada à matemática pelos Pitagóricos, ou a redução 

do mundo a número, a tudo o que é calculável, é reforçada por Luca 

Pacioli, quando circunscreve o termo «matemática» no sentido de o tornar 

um conceito operatório, dedicando-lhe o terceiro capítulo do tratado, que 

                                                           
1 VITRÚVIO – Tratado de Arquitectura. Trad. do Latim, Introdução por M. Justino 

Maciel, Lisboa, IST Press, 2006. 454 p. ISBN: 972-8469-44-6.  Vitrúvio faz referência a 
Pitágoras no Livro V (Um Guia Prático. p. 175), no Livro VIII (Os Quatro Princípios da 
Natureza. p. 293), no Livro XIX  (Honras Atribuídas aos Sábios. p. 325. A Sageza de 
Pitágoras. P. 326. A Descoberta que Levou ao Teorema de Pitágoras. P. 327. No 
Capítulo VI do mesmo livro: A Astronomia como Ciência da Natureza. p. 343), no 
Livro X (Capítulo VI: A Influência de Pitágoras. P. 376). Manuel Justino Maciel é 
professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e tem desenvolvido um trabalho notável de investigação e 
tradução directa de documentos originais como é ocaso do presente livro. 

2 Matila C. Ghyka, trata esta matéria «Pitagorismo» no II volume do «Número de Ouro» 
com subtítulo longo mas que sintetiza esta obra «Ritos e Ritmos Pitagóricos no 
desenvolvimento da Civilização Ocidental» dedicando integralmente o primeiro 
capítulo a Pitágoras. GHYKA, Matila C. - El número de oro: Ritos y ritmos pitagoricos 
en el desarrollo de la civilizacion occidental - Los ritos. Trad. de J. Bousquet. 
Barcelona: Editorial Poseidon, 1984, 210 p. ISBN: 84-85083-11-5. p. 9-37 
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se intitula «O que entender-se pelos vocábulos «matemática» e «disciplinas 

matemáticas» : 

« Este vocábulo, Excelso Duque, é grego derivado da palavra 
que na nossa língua equivale a dizer disciplina; e, para nosso propósito, 
por ciências e disciplinas matemáticas se entendem a aritmética, a 
geografia, a astronomia, a música, a perspectiva, a arquitectura e a 
cosmografia, assim como qualquer outra dependente de estas». 3

 

 

3.5 TERRITORIALIDADE E ESTATUTO 

 

O modelo da academia disseminou-se por toda a Europa nos  

séculos XVII e XVIII, reclamando «territorialidade» e simultaneamente 

estatuto profissional para o artista. Fora deste «território» feito do visível, o 

pintor dificilmente conseguia sobreviver; continuando a depender da 

protecção do patrono,  a obra continua a ser uma coisa trabalhada, com um 

corpo físico,  indissociável do pintor, a sua natureza é ser centro de prazer 

estético, para fruição dos outros enquanto espectadores. É neste «campo» 

de invisibilidade, entre a obra e o observador-espectador  que continua a 

acontecer a arte.  

  

O reconhecimento da obra de arte permanece nas «regras de jogo» 

da visibilidade na qual se imprime o sentido, que permite a determinada 

comunidade cultural a legibilidade  e a descodificação da imagem 

pictórica; essa possibilidade maravilhosa da  pintura, a de transportar na 

sua visibilidade uma «concentração de sentido», vai sendo 

progressivamente transferida para a esfera do particular, do indivíduo e 

para fora da academia. 

 

                                                           
3 PACIOLI, Luca - op. cit, p. 38. As Sete Artes Liberais eram: Gramática, Dialéctica, 

Retórica, Música, Geometria, Astronomia e Aritmética. 
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  A clareza da imagem pictórica isola elementos cuja «eficiência» 

comunicativa era unidireccional, objectivando desta maneira uma 

«idealização» comum a um grupo. Essa imagem fixa, que diz respeito à 

pintura, passou a amalgamar sentidos, a distanciar-se das «regras de jogo» 

impostas de cima para baixo, tornando-se cada vez mais particular, 

individualizada, subjectivando multidireccionalmente, abrindo-se a todas 

as «construções interpretativas», e inevitavelmente conduzindo à 

«dispersão de sentido», subentendendo-se que cada homem é em si mesmo 

uma visão do mundo. 

 

O  movimento das «Academias» institucionaliza e assume o papel 

de guardião desse sentido unidireccional, e está normalmente relacionado 

com a prática tradicional da pintura e da escultura, permite «controlar» os 

quadros teóricos e práticos considerados  aceitáveis para a existência da 

arte. A academia  «legisla» sobre a imagem pictórica, e  subtrai todo o 

«ruído»  que possa comprometer o poder comunicacional da imagem 

pictórica, feita na visibilidade da aparência, mas acentuando e veiculando a 

invisibilidade dos outros poderes.   
 

A produção teórica no seio das «Academias» manifesta a 

autoridade e a capacidade de definir «territorialidade», que caracteriza 

um campo do conhecimento específico, gerando no seu seio debate, 

reflexão, e teorização. No contexto nacional a prática oficinal, e a cadeia 

hierárquica de mestre-aprendiz mantém-se até ao início do século XVIII, 

Margarida Calado elaborou um ensaio intitulado : «O Ensino do Desenho 

- 1836-1987»  e um artigo: «O Corpo Humano na Perspectiva do Ensino 

Artístico» onde faz o reconhecimento detalhado das diferentes fases do 

ensino artístico desde a formação da Academia de Belas-Artes de Lisboa 
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em 1836, focando a importância que o debate dá à problemática do 

desenho,1 no seio da Academia. 

  

O «espírito académico» marca fortemente a imagem pictórica, 

contudo, é refém ideológico do cristianismo, sistema religioso enraizado 

num ideário continuamente feito e refeito de narrativas míticas urbanas  

judaico cristãs; prefigurações imaginadas, com intenções de controlo e 

uniformização moral condicionando o imaginário de gerações durante 

Fig. 21 - A p
cristão. Da 

séculos. 

intura ocidental está «contaminada», desde a antiguidade até ao presente, pelo ideário 
esquerda para a direita, «Cristo com Coroa de Espinhos» (1520), atribuído a Jan 

e suga e exclui, pelo que 

contrar

                                                          

Mostaert, «Morte de Cristo» (1465) de Giovanni Bellini, «Cristo Amarelo» (1889) de Paul Gaugin  
e a litografia «Ecce-Fémina» (1972) de Gil Teixeira Lopes   

Este condicionamento é tão forte qu

iar o padrão da moral cristã pode ser interpretado como um acto de 

subversão, o que é condenável. A perigosidade atribuída aos escritos de 

Maquiavel pela Santa Madre Igreja, reside na sua essência «amoral». Ao 

propor estratégias «amorais» para governo do príncipe, isto  significava o 

convite explícito à decisão e actuação de forma calculada, rigorosa e 

premeditada na medida exacta e insuspeitada, que permitisse antecipar os 

movimentos dos seus adversários.  

 

 
1 Margarida Calado é investigadora e docente na Faculdade de Belas-Artes, da 

Universidade de Lisboa. «Arte e Sociedade na Época de D. João V» - 1996, foi a sua 
tese de doutoramento. É autora de diversos artigos e ensaios, dos quais referimos os 
seguintes: – O Ensino do Desenho – 1836-1987. O Risco Inadiável-Jubileu do Professor 
Lagoa Henriques, Lisboa, Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (1988). p.77-117 e 
– O Corpo Humano na Perspectiva do Ensino Artístico. A Permanência do Corpo, 
Academias da Escola de Lisboa, Universidade de Lisboa, (1999). p. 5-28. 
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Este exercício de «sobrevivência política» implica, em grande 

parte, 

e manter os súbditos em disciplina, não se 
devem dar ao

Estabelecer o paralelo entre Maquiavel e Adolf Hitler, é tentador, 

Hitler 

«O jovem súbdito da nação alemã é obrigado a receber a 
educação e i

                                                          

o «esquecimento» de Deus, ao fazê-lo Maquiavel apresenta um 

«manual técnico», magnífico auxiliar do príncipe no elaborar de 

tecnologias de sujeição para se perpetuar no poder, cuja actualidade nos 

remete para a suspeição de que o legado «maquiavélico», enquanto 

estratégia de poder, apenas  mudou no grau de complexidade até ao 

presente. Vejamos o que nos diz sobre a relação príncipe-súbditos, no 

Capítulo XVII - «Acerca da crueldade e da clemência, e sobre o que vale 

mais, se ser amado ou temido»: 

«Quando se trata d
 trabalho de não querer passar por cruéis, tanto mais que, 

por fim, o príncipe chegará à conclusão de que foi muito mais humano 
com um limitado número de exemplos, do que aqueles que, por 
demasiada indulgência, encorajam desordens que arrastam ao 
assassinato e à rapina» 2

foi condenado a  5 anos de prisão pelo Tribunal Popular de 

Munique, a 1 de Abril de 1924 sendo encarcerado na fortaleza 

Landsberg-am-Lech, mas apenas cumpre nove meses de detenção. 

Contudo, durante este período de prisão e com a ajuda do seu secretário 

Rudolf Hess, escreve a primeira parte do livro intitulado Mein Kampf (A 

Minha Luta), considerado um dos livros mais importantes e mais lidos do 

século XX, contendo os fundamentos da doutrina nacional-socialista, 

próxima das ideias preconizadas por Maquiavel. Transcrevemos um 

excerto do Capítulo III do referido livro - « Súbditos do Estado e 

Cidadãos»: 

nstrução escolares de todos os alemães. Submeter-se-à à 
educação que fará dele membro da comunidade consciente da sua raça 
e penetrado do espírito nacional. Deverá em seguida satisfazer as 
outras prescrições do Estado no que diz respeito a exercícios físicos, e 
finalmente será incorporado no exército. A educação dada no exército 

 
2 MAQUIAVEL - O Príncipe. Trad. de Berta Mendes. Lisboa: Cosmos, 1945, 212 p. 

(Biblioteca Cosmos nº 90/91). p. 95 
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é uma educação geral; deve ser administrada a todos os alemães, 
preparando cada um deles para ocupar devidamente o posto para que 
será designado pelas aptidões físicas e intelectuais.»3

Fig. 22 - A progressiva militarização das sociedades industrializadas é  um forte indicador de 
metodologias de sujeição elaboradas pelos estados, em que o indivíduo é «maquinado» em função 
de objectivos definidos por elites políticas «sempre» com os mais elevados propósitos. Juventude 
Alemã nos anos que antecedem a II Guerra Mundial, à direita Juventude Portuguesa nos anos 60 
em plena Guerra Colonial.   

A palavra «príncipe» foi substituída na primeira metade do século 
XX na

 

 distância conceptual e temporal entre o «Príncipe» e a «Minha 

Luta» 

                                                          

 Europa, por Duce (Benito Mussolini), Generalíssimo (José 
Estaline), Fuehrer (Adolf Hitler), ou Caudilho (Francisco Franco), sem 
esquecer  Oliveira Salazar. Diríamos que nas sociedades fortemente 
industrializadas, o «pensamento humano» foi tomado progressivamente 
pelo «pensamento máquina», montado na «cadeia de produção» e 
reduzindo o homem a «componente» do aparelho de estado. Ficamos em 
consonância com a «bestialidade» dos ideais «mecânicos» incorporados 
num programa político que se assemelha à gestão da fábrica plena de 
maquinaria, cuja lógica funcionalista conduz às «tecnologias autistas» 
que reproduzem e multiplicam produtos em função de «programações» 
inquestionáveis e plenas de opacidades. . . 

A

é marcada pela inexorável imersão tecnológica, gerando um 

contínuo de «soluções cegas» que se aplicam alietoriamente à «massa 

informe» dos dominados. 

 

 
3 HITLER, Adolf - Mein Kampf - A Minha Luta. Trad. de António Rangel. 2ª ed. Lisboa: 

Hugin, 1998, 262 p. ISBN: 972-8310-17-X. p. 347. As palavras a negrito são nossas e 
servem para reforçar a ideia de total pertença do corpo e do ser a uma «máquina» 
chamada estado. 
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O papel da arte e do artista é quase que indissociável das 

subtilezas de actuação dos poderes instituídos, quer sejam laicos ou 

religiosos. No caso do monarca, cabia-lhe a decisão de reservar parte das 

suas riquezas, dos seus bens terrenos, transmutando-os em bens 

imateriais ou espirituais, desta forma deixava aos «outros» saber que 

estava nas graças das divindades. Para converter o seu poder,  

instrumentalizando directamente a obra de arte, sempre necessitou da 

«alquimia» do artista, como mediador entre a visibilidade agressora do 

quotidiano, vivido por todos na carne, e as prefigurações feitas de 

imagens anunciadoras, proféticas que aprisionam o espírito, 

predeterminadas e investidas pela própria divindade da qual ele é 

representante. 

 

 

As «obras» de arte, sejam elas o friso grego, a catedral, a pintura 

ou a tapeçaria, têm o mesmo «modus operandi» - impor uma ordem  

teatralizada, com grande impacto e eficiência comunicativa no século 

XVII e XVIII, coisificada na grandiosidade dos rituais que ganham a 

dimensão do espectáculo com vastos públicos. Funcionam como 

hiperrealidade, feita das memórias de um «Paraíso Perdido», algo 

ficticiamente estável, que se contrapõe à instabilidade vivêncial dos 

«gentios» que no seu estado bestial esqueceram, mas apenas alguns por 

«direito divino», são incumbidos da «missão» de lembrar a promessa do 

reencontro ou retorno que possibilita todos os horrores civilizacionais ao 

longo do tempo. 
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Fig. 23 - Os horrores das guerras vistos pelos olhos dos artistas são memórias iconográficas 
espantosas, como os «Desastres de Guerra», (em cima) série de gravuras iniciadas em 1808, 
referentes às Invasões Francesas em Espanha de Francisco Goya . Em baixo à esquerda «Guerra», 
litografia (1895) de Henri Rousseau, «Luta pelo Serviço Activo» (1918), desenho a tinta de 
George Grosz  e  «Mãe com Criança Morta» (1937) desenho a tinta de Pablo Picasso.  

Um dos elementos que mais contribuiu para a identidade artística 

ocidental, foi a conversão da palavra, a «Palavra de Deus», em imagem 

pictórica. Fixar a visualidade de um momento em que a divindade se 

manifesta, se torna visível aos olhos do homem, requer arte e engenho. A 

fonte inesgotável dessas imagens é o livro sagrado - a Bíblia, documento 

este, que se transforma num poderoso instrumento de domínio, 

arquitectando e sustentando uma velha ordem social tripartida. Vemos a 

estratificação iconográfica quando se representam os guerreiros, aqueles 

que decidem da vida e da morte no mundo terreno, os padres, 

intermediários entre a terra e o céu,  possuindo a decisão de vida ou 

morte espiritual do imenso povo de Deus, e os sempre pobres, não só de 

espírito, aceitando passivamente a sua «condenação», uma  dupla 

condenação, fruto do mistério do nascimento, sendo obrigados a 

renunciar a tudo para poder entrar no reino de Deus. 

 

A afirmação do estatuto do artista pela academia ainda está 

ensombrado pelo dilema pintor-artífice. Esta relação «faber» choca-se 

com a imagem de si, na qual o pintor se revê como aquele que concebe e 
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que eventualmente pode executar. A negação da associação do artista 

com o ofício reforça a condição de escravo que sempre se identificou 

com aquele que trabalha, remetendo para a hierarquia a estratificação da 

via artística, cada vez mais liberta dessa condição escrava e ligada às 

elites aristocráticas cultas, à nobreza do sentir, à concepção de uma «arte 

maior», relegando a «mão» para a via técnica, entendida como «arte 

mecânica», do fazer politécnico, endereçada à burguesia mercantil, 

deslumbrada com a materialidade das coisas, sendo sempre considerada 

auxiliar, «menor» e dependente da «grande arte». 

 

 
 

3.6    ACADEMIA «CENTRO DO MUNDO» 
 

Quando estabelecemos a analogia entre a academia  e o centro do 

mundo artístico, entendemos como «centro» o ponto-origem de onde 

partem todas as coisas, desse meio irradiam todas as configurações dos 

mundos produzidos. É o princípio, a ordem estabelecida, poderíamos 

expressar esta ideia pelo desenho de uma circunferência que 

inevitavelmente tem um ponto no centro, esse ponto representa o 

elemento ordenador-princípio e o círculo a manifestação do mundo. A 

amplitude do círculo, ou mundo criado, está dependente da vitalidade e 

acção dessa irradiação que tem «pulsar», reproduz-se, nasce e morre 

como todas as manifestações humanas. 

 

Fig. 24 - Representação tradicional da ideia de centro.  Um ponto (princípio-coração)  no centro de 
uma circunferência (limite do mundo). Um círculo cujo centro irradia manifestações que se 
expandem criando um mundo e por último, uma circunferência dividida em quatro partes iguais, 
esta partição indica regularidade, um sentido cíclico das manifestações.  

A Academia Italiana é o centro artístico irradiador até ao fim do 

século XV por toda a  Europa,  a  sua  hegemonia, ou  melhor  dizendo, a  
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omnipresença do modelo faz-se sentir com evidência, mas este «centro» 

desloca-se para França, e será na Academia Francesa, que a partir do fim 

do século XVI e durante  o século XVII, se consolida o poder 

legitimador. 

 

Novo «centro» ganha expressão máxima em França na «cidade 

luz» de Paris, sob o regime Absolutista, tudo se concentra num só 

indivíduo, todo o poder de um estado está cristalizado na afirmação 

aterradora: «L'état, c'est moi», de Luís XIV. Neste movimento 

«centrípeto», que tudo suga para o centro,  surgem pintores como Nicolas 

Poussin considerado como doutrina-modelo a reproduzir na futura 

Academia Francesa. Poussin embora nascido em Les Andelys, na 

Normandia, cedo vai para Paris,  fazendo o percurso tradicional em 

termos de aprendizagem e quando atinge alguma maturidade como 

pintor, parte para  Roma, ainda  reconhecida como o maior centro cultural 

para artistas vindos de toda a Europa. Esta magnífica sedução irá perdurar 

até ao século XIX, e em abono da verdade se deve dizer que ainda hoje, 

Itália exerce fascínio sobre qualquer artista plástico.  

 

Poussin é «cerebral», pinta ideias, para ele a pintura dirige-se à 

mente e não ao olho, será constantemente citado por Diderot, como 

«seco», «simples e claro», «nenhuma figura ociosa, nenhum acessório 

supérfluo», apenas se condena a cópia do antigo. Na ausência de 

artifícios intensifica-se a paixão intelectual colocada na intenção 

comunicativa. Em termos compositivos e cromático, Diderot coloca-o 

nos antípodas François Boucher como representante do artista de estado, 

Premier Peintre du Roi e Director da Real Academia de Belas-Artes de 

Paris, protegido pela Marquesa de Pompadour, conhecida como patrona 

das artes e amante do Luís XV. As palavras de Diderot sobre Boucher são 

demolidoras:  
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«El amaneramiento es a las bellas artes lo que hipocresia es a 
las costumbres. Boucher es el hipócrita más grande que yo conozca; 
no hay una sola de sus figuras a la qual no se pueda decir: «Quieres 
ser verdadera, pêro no lo eres».1  

 

Fig. 25 - Pinturas da autoria de François Boucher, plenas de meninas sensuais, ao gosto da época. 
Da esquerda para a direita «Júpiter e Calisto (1769), »Diana depois do Banho» (1742) e «Rapariga 
reclinada» (1752). Diderot elegeu Boucher como paradigma da «má pintura», rosto da decadência 
da aristocracia. 

A pintura de Nicolas Poussin «profetiza» e está em consonância 

com o «ideário espartano» que se adivinha e culminará na Revolução 

Francesa. Muito antes desta acontecer, esta visão límpida apresenta as 

suas personagens com expressão austera, mas não lhes retira a 

interioridade, são habitantes do imaginário de Poussin cuja existência 

parece real. O contraste absoluto criado por Diderot entre Poussin e 

Boucher aponta para o quadro dos tradicionais patronos em que se 

encaixa o padrão - Boucher, e a existência de artistas da craveira de 

Poussin um pouco à margem deste sistema de encomendas.2  

                                                           
1 DIDEROT, Denis - Pensamientos sueltos sobre la pintura. Estudo preliminar de Antoni 

Mari; trad. de Monique Planes. Madrid: Editorial Tecnos, 1988, 112 p. ISBN: 84-309-
1562-1. p. 98. 

2 WRIGHT, Christopher - Poussin paintings: a catalogue raisonné. Londres: Jupiter 
books, 1985, 304 p. ISBN: 0-906379-45-8. Christopher através de uma sistematização 
cuidada apresenta-nos uma cronologia e história das pinturas e colecções onde identifica 
detalhadamente («Pousin's Patrons» p.282-285) os principais patronos e 
coleccionadores da obra de Poussin 
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Fig. 26 - «Testamento de Eudamidas» atribuído a 
Poussin, e considerado por Diderot como sublime. 

O «Testamento de Eudamidas» conta a história da amizade, um 

valor raro, que caracteriza os grandes homens. No leito de morte 

Eudamidas faz o seu testamento a dois amigos ricos, para que assistam à 

mãe e à filha, e mesmo que um deles viesse a morrer o outro devia 

substituí-lo e assumir esse compromisso, o que veio a acontecer provando 

quão importante é a amizade na vida e na morte. Diderot comenta este 

quadro: 

«Qué vemos en este cuadro de Eudamidas? El moribundo en 
su lecho; a su lado, el médico que se le toma el pulso; el notário que 
recibe sus últimas voluntades; a los pies de\la cama, la mujer de 
Eudamidas sentada, y dando la espalda a sua marido; su hija, echada 
en el suelo entre las rodillas de su madre y la cabeza inclinada en su 
regazo. Allí no hay barullo. La multiplicidad o la turbamulta se 
aproximan bastante al desorden. Y cuáles son aqui los accesorios? 
Ningún outro que la espada y el escudo del personaje principal, 
colgados de la muralla del fondo. El gran número de acessórios se 
aproxima a la escasez de recursos. Esto se llama remiendos en pintura 
y ripios en poesía.».3  

                      
Deve-se à subtileza do pintor oficial da corte de Luís XIV,  

Charles Le Brun, a criação da Académie Royale de Peinture  et de 

Sculpture em 1648, instalada inicialmente no Louvre, sendo no Salon 

Carré que os seus membros virão a expor as obras. Esta mostra ganhou 

tanta notoriedade que se vulgarizou como Salon, é também aberta em 

Roma a Academia Real de França (1666), mas foi graças ao contributo e 
                                                           
3 DIDEROT, Denis – op. cit, p. 81 
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protecção do Cardeal Jules Mazarin, de origem italiana,4 a partir de 1655, 

que se torna notória a emancipação do artista relativamente ao artesão e a 

enorme visibilidade ganha pelos artistas franceses, estende-se 

praticamente até à II Guerra Mundial no século XX.  

 

A criação da Royal Academy of Arts de Londres (1768), é a 

resposta inglesa tardia à hegemonia artística francesa, mas com os 

mesmos propósitos e estruturada da mesma maneira, incluindo exposição 

oficial, a Summer Exhibition. Esta academia tem como primeiro 

presidente o pintor retratista Joshua Reynolds e Benjamin West,  sucessor 

de Reynolds em 1792, todavia continua-se a atribuir-se grande 

importância à Grand Manner, que significa trabalhar à volta dos temas 

míticos e alegóricos greco-romanos bem como os bíblicos. 

Simultaneamente dá-se especial atenção ao campo da teorização da  

«grande arte», considerando que o «artista» só pode ser gerado no interior 

da academia,5 dentro de uma lógica historicista que apela ao sentido da 

«linhagem artística».  

                                                           
4 Jules Mazarin nasceu em Pescina, Itália, foi apoiado pela poderosa família Colonna, cuja 

importância política e cultural vai do século XII ao XVIII e está intimamente ligada ao 
Papa. É nesta  atmosfera  que é iniciado no gosto pela arte, poesia e literatura, vindo  à 
medida do  poder e influência adquiridos, a possuir uma enorme colecção de arte, bem 
como uma espantosa biblioteca. Contudo, a sua formação académica e diplomática 
deve-se também aos Jesuítas, através dos quais ingressa no Vaticano sendo 
posteriormente indicado para França onde trabalhará sob a orientação do  Cardeal 
Richelieu  e do Rei Luís XIII. Por morte do rei será escolhido para tutor do Rei Luís 
XIV, refinando a visão absolutista e simultaneamente dotando de instrumentos políticos, 
que reforçaram a posição e hegemonia da França neste período.   

5 Esta problemática das «artes maiores» e «artes menores», tem a sua raiz  no pensamento 
grego, mais especificamente no corpus platónico, que «agrupa», com pouca clareza, as 
«artes liberais», entendidas como matérias que proporcionam o desenvolvimento 
intelectual e moral, e as «artes práticas», que se relacionam com a prática e utilidade 
directa, embora para Platão o conceito genérico de «téchne» (destreza) inclua qualquer 
classe de destreza, seja ela manual (artesão-cerâmica) ou intelectual (político-política), 
mas considera o artista  inspirado pelas Musas como um adivinho, projectando-o no 
campo da irracionalidade e reforçando a distanciação do conhecimento (episteme) 
enquanto captação das «formas» eternas. São consideradas as coisas criadas pelo 
homem, como «imitações» dos «arquetipos eternos» ou «formas», pelo que a figura do 
pintor se torna embaraçosa, pois deveria circunscrever-se à fabricação de «aparências 
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Joshua Reynods fez a sua aprendizagem em Inglaterra, mas aos 26 

anos vai para Itália onde passa dois anos em Roma, regressado a 

Inglaterra sintetiza na sua pintura a fusão entre a Grand Manner ou The 

Grand Style, que tinha como modelos Miguel Angelo e Rafael, e o 

retrato. Reynolds na presidência da Royal Academy of Arts (1768), 

escreveu os Discourses on Art (1769) com os quais abria os anos lectivos, 

apresentando as directrizes da arte académica, considerando-a como 

depositária dos grandes exemplos da arte, modelos artísticos a estudar e a 

Fig. 27 - 
o banime

desenvolver.  

Pinturas de Benjamin West (à esquerda), intitulada «Cleômbroto ordenando 
nto de Leonidas II, Rei de Esparta», (1768) episódio grego narrado por 

Plutarco e as «Três Graças» (1773) de Reynolds, também conhecido como «As 

uzes (XVIII), que as ideias sobre as artes, 

com especial importância para a pintura,  passam para fora da Academia, 

multipl

                                                                                                                                              

irmãs de Montgomery», representando três jovens prestando homenagem a 
Himeneu, deus grego do casamento e considerado como exemplo da aplicabilidade 
do Grand Style ao retrato.  

 

Será no Século das L

icam-se os espaços, quase públicos, de debate sobre arte e a 

literatura, denominados «Salões», cuja frequência era uma mescla de 

livre pensadores, artistas, filósofos, aristocracia culta, e uma burguesia 

 
enganosas», ou «representações pictóricas», limitar-se-ia a «imitar», ou construir 
«imagens, pelo que as obras de arte são consideradas «imitativas» e conotadas 
pejorativamente com «aparências enganosas» , é por excelência aquele que «mente» 
através da visibilidade das imagens que fabrica, por isso encarado com suspeição, pois 
saber, ou descobrir os efeitos que produzem as artes em geral sobre os cidadãos não se 
apresenta como tarefa fácil, por outras palavras a  «subordinação» dos criadores, aos 
altos desígnios do legislador  em favor da «comunidade» é uma história  demasiado 
antiga e que reúne   saber/poder.  
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mercantil endinheirada, que vê a arte mais como mercado.  Os poderes 

instituídos pela nobreza e pela igreja  enfraquecem, confrontados com o 

ideário positivista, baseado na  experiência e no conhecimento empírico 

adquirido através dos fenómenos naturais. Esta mutação filosófica, 

política e económica desembocará na Revolução Francesa (1789),  

«exterminando» a Monarquia Absolutista em França, e os imensos 

privilégios dos nobres, provocando através dos seus ideais um impacto 

gigantesco sintetizado na divisa tricolor de «liberdade, igualdade, e 

fraternidade», tendo repercussões em todo o mundo. Em 1793, já sob 

regime Republicano, extingue-se a Académie Royale de Peinture  et de 

Sculpture, mas nasce L’Institute de France (1795) onde se encontra a 

L'Académie des Beaux-Arts. Este    instituto   tem   como   objectivos 

gerais    aperfeiçoar   as   artes   e   as   ciências   sob   o   princípio da 

pluridisciplinariedade.  

 
 
 
 

3.7 PINTOR, HOMO NOVUS 

m dos homens que mais contribuiu para a visão do «homo 

novus»

 

U

 artístico, foi Denis Diderot, publicando em 1766 Essais sur la 

Peinture (Ensaios sobre a Pintura) e mais tarde em 1777 Pensèes 

détachées sur la Peinture (Pensamentos Soltos sobre a Pintura). Neste 

último ensaio, cujo título definitivo é mais extenso, ilustrando melhor as 

suas inquietações, «Pensamentos soltos sobre a Pintura, a Escultura e a 

Poesia para que sirvam de epílogo aos Salões», introduz-nos numa série 

de «pensamentos soltos» reunidos por temas, como «do gosto», «da 

crítica»,   «da  composição   e da  eleição  dos temas»,  «do colorido, e da 
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inteligência, das cores e do claro escuro», «do antigo», e terminando nos 

«diversos caracteres de vários pintores».  Diderot dá várias indicações 

sobre o pintor e a pintura, como esta que se transcreve: 

«En la descripción de un quadro, indico el tema; paso al 
personaje principal, de allí a los personages secundarios, en el mismo 
grupo; a los grupos relacionados com el primero, dejándome guiar por 
su encadiamiento; a las expresiones, a los caracteres, a los pliegues de 
los ropages, a los coloridos, a la distribición de las sombras y de las 
luces, a los accesorios, en fin a la impresión del conjunto. Si sigo outro 
orden, es que mi descripción está mal echa o el quadro mal ordenado»   

E ainda sobre a imitação da natureza diz o mesmo autor: 

«Hay espacios áridos en la naturaleza e los puede hacer en la 
imitación. 

A veces la naturaleza es seca y jamás lo debe ser el arte. 

Son los limites estrechos del arte, su pobreza, quienes 
distinguieron los colores en colores amigos y colores enemigos. Hay 
coloristas atrevidos que han descuidado esta distinción. Es peligroso 
imitarlos y desafiar el juicio desl gusto basado en la naturaleza del ojo. 

Iluminad vuestros objectos según vuestro sol, que no es el de la 
naturaleza; sed el discípulo del arco iris, pero no seáis su escravo.» 1

Diderot é um antiacadémico por excelência, actua ironizando e 

ridicularizando o ensino artístico que se ministrava na Academia, 

referindo as rotinas pesadas do «eterno desenho de modelo», as poses 

padronizadas e a submissão aos ideais dos antigos. Os ensaios referidos 

são inicialmente comentários no âmbito daquilo que será considerado 

como o início da crítica da arte, redigidos entre 1759 e 1781, e referem-se 

ao «Salon» que se realizava em Paris no Louvre e simultaneamente são 

resposta ao convite do Barão Friedrich Melchior von Grimm,  seu amigo, 

conhecido como o «anfitrião dos filósofos», responsável pelo projecto 

editorial Correspondence Littéraire, um boletim dirigido à aristocracia 

culta europeia. É graças a von Grimm que Diderot é introduzido no 

círculo da Madame Louise Florence d'Épinay, onde se encontra também 

                                                           
1 DIDEROT, Denis - op. cit, p. 69  
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Jean-Jacques Rousseau,2 aliás, frequentam os mesmos espaços culturais 

como,  por exemplo, o salão do Barão Paul Henri Thiery, d'Holbach, 

também ele considerado um Enciclopedista. 

 

O «misticismo revolucionário» que antecede a Revolução 

Francesa, reveste-se de um «secretismo», misto de sedução e mistério 

proporcionado por organizações como a Franco-Maçonaria, que neste 

período se torna «especulativa», reunindo-se em «lojas» e «clubes», onde 

se apresentavam «pranchas», espécie de ensaios, alguns deles 

subordinados à temática do «afastamento dos privilégios de nascimento», 

Fig. 28 - Loja Maçónica em trabalhos de iniciação em Paris, em 1740 (esquerda),
maçónico português oitocentista, do grau de Aprendiz, e à direita, «Catecismo M

ou ao «Trenário Sagrado -Liberdade, Igualdade e Fraternidade».3  

 figurino 
açónico»  

                                                          

1814, editado em Paris. 

 
2 Jean-Jacques Rousseau é considerado um filósofo e participou também na 

«Enciclopédia» a convite de Diderot, com artigos sobre música. Entre as obras que o  
notabilizaram encontra-se o «Contrato Social», «Discurso sobre as Ciências e as Artes», 
Discurso sobre a Origem e os Fundamento das Desigualdades entre os Homens» e 
«Emílio» esta última obra revolucionou pedagogicamente o panorama do ensino. É uma 
das grandes referências da Revolução Francesa e do Movimento Romântico, pela sua 
«fé» inquebrantável, e pelo seu sentimento para com a Natureza, um «primitivismo 
iluminado».    

3 A constituição do Grande Oriente de França, uma superestrutura, que data de 1773, e 
visa congregar todas as lojas francesas, entre elas a «Loja das Nove Irmãs» constituída 
pelo Marquês de Condorcet filósofo, matemático e político activo, Georges Jacques 
Danton  advogado, político activo (guilhotinado) e Jacques Pierre Brissot  advogado, 
jornalista e político activo (guilhotinado) são alguns elementos directamente envolvidos 
na Revolução Francesa. Podemos também referir a «Loja Candura» que albergava a 
tendência de apoio ao Duc d' Orléans, Louis Philippe Joseph, opositor declarado do rei 
Luís XVI, que se popularizou-se como «Filipe Igualdade» e que atingiu os mais altos 
cargos na Maçonaria Francesa, mas também pereceu na voragem revolucionária 
(guilhotinado). 
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A propagação das ideias da Revolução Francesa faz-se por todo o 

mundo também graças a organizações como a Maçonaria que depara com 

um meio adverso em Portugal. Manuel Borges Grainha escreve a 

«História da Franco-Maçonaria em Portugal 1733-1912», indicando 

como fundador da primeira «loja», um «escocês de nome Gordon» em 

1733. A fonte desta informação provém dos arquivos da Inquisição, que 

moveu perseguição implacável à Franco-Maçonaria, a coberto da bula 

«In eminenti» de 1738 do Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini), bem 

como os Jesuítas detentores da educação de grande parte da nobreza 

europeia. Grainha fala-nos da criação do Grande Oriente Lusitano em 

1804, e de personalidades ilustres ligadas às ciências, artes e às letras  

que participaram activamente nas grandes transformações políticas e 

sociais operadas durante os séculos XVIII, XIX e XX em Portugal, tendo 

participado directamente nas lutas liberais, no derrube do regime 

monárquico e na implantação da República. 4

  

O advento da Modernidade em Portugal é conspirativo, existe 

«subterraneamente», a listagem de protagonistas sinalizados por A. H. de 

Oliveira Marques e Manuel Grainha5 como maçons é expressiva,6 sendo  

possível estabelecer um padrão que configura o perfil destes homens - 

são livres pensadores introdutores da  modernidade e actualidade em 
                                                           
4 GRAINHA, M. Borges - História da Franco-Maçonaria em Portugal. Lisboa: Vega, 

1976, 208 p. (Col. Janus nº 3).  
5 GRAINHA, Manuel Borges - op. cit, p. 33 

    MARQUES, A. H. de Oliveira - A Maçonaria Portuguesa e o Estado Novo. Lisboa: 
Dom Quixote, 1983. 397 p. (Participar , 5). p. 45 

6 António Nunes Ribeiro Sanches médico e filósofo, Domingos Vandelli médico e 
botânico convidado pelo Marquês Pombal para a Universidade de Coimbra, Francisco 
Manuel do Nascimento  poeta (pseudónimo Niceno ou Filinto Elísio), Félix de Avelar 
Brotero  médico e botânico, João Domingos Bomtempo  compositor, fundador da 
Sociedade Filarmónica e primeiro director do Conservatório Nacional de Lisboa, José 
Francisco Correia da Serra, também conhecido pelo «abade Correia»,  naturalista sendo 
um dos grandes impulsionadores para a criação da Academia Real das Ciências de 
Lisboa, José Anastácio da Cunha poeta e matemático, José Liberato Freire de Carvalho 
escritor e Domingos António Sequeira pintor e desenhador de renome. 
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Portugal, envolvem-se politicamente, e alguns deles passam pela prisão 

devido aos processos movidos pela Inquisição ou tiveram de fugir 

exilando-se em Paris, Roma ou Londres. 
  

Domingos António de Sequeira   é exemplo deste posicionamento, 

um pintor que encarna a tradição maçónica do «Homo Novus», não lhe é 

suficiente ser professor na prestigiada  Academia de S. Lucas em Roma 

(1793-95), 1º pintor da Real Câmara e Corte (1802), ou Director da Aula 

de Desenho da Academia de Marinha e Comércio do Porto (1806), 

necessita de intervir politicamente pelo que será preso no Limoeiro em 

1808, vindo a exilar-se em França e Itália, morrendo na cidade de Roma. 

O historiador José Fernandes Pereira7 considera Domingos Sequeira e 

Vieira Portuense como pintores de transição entre o século XVIII e XIX. 

Interessa-nos aqui estabelecer a ligação entre o imaginário artístico de 

Sequeira e a grande influência das ideias revolucionárias exercida sobre a 

juventude portuguesa, jovens esses, denominados de «afrancesados».  

 

Os ideais da Revolução Francesa são desvirtuados pelos próprios 

franceses, que nas invasões pilham à sua passagem tudo a que se pode 

deitar a mão. Esta conduta impressiona pela negativa os Maçons 

                                                           
7. José Fernandes Pereira é Professor Catedrático na Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa e investigador especializado no Barroco Português cuja tese de 
doutoramento se intitula:– Arquitectura e Escultura de Mafra, Retórica da Perfeição, 
Lisboa: Editorial Presença, 1994. p.395. A sua tese é considerada um marco no campo da 
História da Arte na interpretação do Barroco.  Colaborou com PEREIRA, Paulo; [et al.] 
- História da Arte Portuguesa - III: Da Estética Barroca ao fim do Classicismo. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1995. 696 p. (Grandes Temas da Nossa História). ISBN: 972-42-
1225-4, p.197-204. 

    Ainda a propósito de Domingos Sequeira, a então Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa, actual Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, derivadas da 
Academia Real de Belas-Artes de Lisboa, para a qual Sequeira foi nomeado director  em 
1836, publica no «Boletim»  ensaios quase que integralmente dedicados a Sequeira, dos 
quais destaco: JORGE, Frederico – A Baixela Wellington. Lisboa, Boletim da Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa, Nº 9 (1968), p.10-17. e de RIO-CARVALHO, M.P. 
do – Meditação Sobre a Correspondência de Sequeira 1789-1795 – 1823-1828. Lisboa, 
Boletim da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Nº 9 (1968), p.18-25.  
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Portugueses, quando da primeira invasão (1807-1808), comandada pelo 

General Andoche Junot, também ele pertencente à Maçonaria Francesa, 

sendo recebido com claras reservas em Lisboa, pois era impossível 

Fig. 29 - Obras de Domingos Sequeira, em cima os «invasores»
desenho de Junot, e a pintura «Alegoria de Junot a Socorrer Lisboa»

ignorar os constantes saques realizados pelo exército francês.  

, 
. 

N  se sentia seduzido pela 

ideolog

                                                          

Em baixo os «invadidos», pinturas, à esquerda «João VI, Príncipe 
Regente, passando revista às tropas na Azambuja» (1803) e «Alegoria 
às virtudes do Príncipe Regente D. João» ( 1810) 

ão sabemos se Domingos Sequeira

ia dos invasores, mas tudo leva a crer que sim, pois pinta a 

«Alegoria de Junot protegendo a Cidade de Lisboa», na qual o general é 

visto simultaneamente como protector e libertador, um «Homo Novus». 

Contudo, Junot é apenas um invasor e não se coibe de perseguir o Grande 

Oriente Lusitano por ter resistido às suas pressões ao desejar ser nomeado 

Grão-Mestre.8   As Invasões Francesas vão de 1807 a 1811, obrigando a 

Família Real a embarcar para o Brasil, em 27 de Novembro de 1807, e 

regressando 14 anos depois (4 de Julho de 1821). Entretanto Domingos 

Sequeira adapta-se, percebendo que a glorificação que fizera dos 

 
8 GRAINHA, Manuel Borges - op. cit, p.81-101 
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Franceses terá custos para a sua pessoa, pinta uma alegoria de 

«reconciliação» com a Família Real, - «Alegoria às virtudes do Príncipe 

Regente D. João» onde se exaltam as qualidades do monarca: compaixão, 

piedade, clemência, generosidade, religião e felicidade. A conduta 

política de Domingos Sequeira é contraditória, como os tempos em que 

vivia, adapta-se ao poder instituído, não deixa no entanto de ser um 

grande pintor, circulando pelas duas principais capitais artísticas, Roma e 

Paris, chegando a expor no Salon de Paris em 1824 onde será premiado 

com medalha de ouro atribuída à pintura «Morte de Camões». 

 

 

3.8  AUTOR «COPY-PASTE»  ROUSSEAU - PLUTARCO 

A dualidade entre o passado conotado com a degeneração da classe 

 

dominante e o presente com sede de futuro, tem em Rousseau, um dos 

maiores representantes, exercendo freneticamente a actividade literária, 

tornando-se num dos autores mais lidos durante a Revolução Francesa. 

No campo da  reflexão e  teorização  artística,  escreve  para um concurso 

da Academia de Dijon, um ensaio subordinado ao tema proposto pela 

Academia: «Contribuiu o progresso das ciências e das artes para a 

purificação dos costumes?». Embora Rousseau fosse um autodidacta, não 

deixou de ser aceite pela Academia, ganhando o concurso em 1750 com o 

ensaio intitulado: Discours sur les Sciences et les Arts (Discurso sobre as 

Ciências e as Artes); neste ensaio gera polaridade entre a «pureza da 

antiguidade» e o «presente corrupto», ou a naturalidade versus 

artificialidade. Esta temática estava muito em foco à data e era discutida 

nos  salões  sob  a  forma  de   «Atenas  e  Esparta» .  Rousseau   utiliza  a  
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estratégia de «copy-paste» ou apropriação das ideias e escritos de 

Plutarco1 para a produção do seu ensaio. 

 

Plutarco, escreveu dois livros permitindo estabelecer a relação 

entre Paris e Atenas, por um lado e por outro, Esparta como paradigma da 

arte no sentido da sua pureza primordial, reclamada pela Revolução 

Francesa. Esta realidade é tratada na antiguidade grega por Plutarco em 

«Péricles, Reformador de Atenas»,  relatando como eram rotineiros os 

comentários depreciativos nas Assembleias Públicas sobre os dinheiros 

gastos por Péricles no embelezamento dos edifícios públicos de Atenas:  

«A Grécia não pode esquecer que, pela mais injusta e tirânica 
depredação, as somas que tinha destinado às despesas da guerra são 
empregadas a dourar, a embelezar a nossa cidade como uma mulher 
taful que se cobre de pedras preciosas, servem para erigir estátuas 
magnificentes, para construir templos a custar mil talentos» 2

No outro livro de Plutarco: «Licurgo, Reformador de Esparta», dá 

notícia de como Licurgo actua perante as artes: 

«Em seguida baniu de Esparta todas as artes frívolas e 
supérfluas; e, ainda que as não tivesse suprimido, a maior parte delas 
teria desaparecido com a antiga moeda, visto que os artistas não 
encontravam já quem lhes comprasse as suas obras; » 3

                                                           
1 Plutarco é de origem grega, possuidor de uma cultura vastíssima, foi educado em Atenas 

onde se familiarizou com as doutrinas platónicas, viveu em Roma destacando-se pelas 
conferências realizadas, regressou à Grécia sendo iniciado nos mistérios de Elêusis o 
que permitiu aceder ao colégio sacerdotal de Delfos (daqui a associação que 
tradicionalmente se faz à sua viagem ao Egipto). Mircea Eliade fala-nos dos mistérios 
de Elêusis, celebrados em Elêusis no Santuário de Demeter, deusa associada à 
agricultura. Fazia-se uma enorme procissão de Atenas até Elêusis, actualmente na zona 
industrial de Atenas, que dificulta as escavações, no entanto, o  museu possui um 
conjunto de relevos votivos com algum interesse.  Sabemos da existência de um ritual 
de iniciação rodeado de secretismo; estes «mistérios» continham uma parte que podia 
ser revelada ao povo por intermédio de alegorias (exotérica - que se expõe em público)  
e outra que consistia na transmissão de uma «ciência secreta» apenas para os iniciados 
(esotérica). Plutarco escreve tratados como «Do Silêncio dos Oráculos, «Da Origem da 
Alma», «De Isis e Osíris», mas a grande obra é: «Vidas Paralelas dos Homens Ilustres 
da Grécia e de Roma», constituída por 43 biografias, um imenso reservatório de 
informação.  

2 PLUTARCO - Licurgo Reformador de Esparta. Trad. de Lôbo Vilela. Lisboa: Editorial 
Inquérito,  1938, 83 p. (Cadernos Inquérito nº 1).  p. 31 

3 PLUTARCO – op. cit. p. 31  
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Rousseau, no «Discurso sobre as Ciências e as Artes», com um 

raciocínio claro e quase que decalcado de Plutarco, interroga-se sobre o 

papel e utilidade das artes em Atenas, que servem desde sempre de modelo 

a todas as sociedades decadentes e corrompidas, e a Esparta reformadora, 

cujas leis são condição de virtude que a memória guarda como verdadeiros 

monumentos tão significativos como qualquer escultura de Fidias, ou 

edifício ateniense. Diz Rousseau: 

«Olvidaré que fue en el seno mismo de Grécia donde se vio 
alzarse esa ciudade tan célebre por su feliz ignorância como por la 
sabiduría de sus leyes, esa República de semidioses más que de 
hombres? Tan superiores a la humanidad parecían sus virtudes! Oh! 
Esparta! Oprobio eterno de una doctrina vana! Mientras los vícios 
guiados por las bellas artes se intrucían en tropel en Atenas, mientras un 
tirano reunia en ella com tanto cuidado las obras del príncipe de los 
poetas, tú expulsabas de tus muros las artes y los artistas, las ciências y 
los sábios.»     

E para que não restem dúvidas continua: 

«Por todas partes se veia el mármol y la tela animados por las 
manos de los maestros más hábiles. Es de Atenas de donde han salido 
esas obras sorprendentes que servirán de modelo en todas las edades 
corrompidas. El quadro de Lascedemonis es menos brillante. Allí, 
decían los demás pueblos, los hombres nacen virtuosos, y el Aire mismo 
del país parece inspirar la virtud. De sus habitantes no nos queda más 
que la memoria de sus acciones heróicas. Tales monumentos valdrán 
para nosotros menos que los curiosos mármoles que Atenas nos há 
dejado?». 4

Tanto Rousseau como Diderot têm uma perspectiva moralista das  

artes em geral (pintura, escultura , poesia, teatro e música), segundo eles 

devem ser espelho das virtudes, e provocar no espectador quando este as 

contempla «sentimentos bons», «experiências morais»  e «acções 

heróicas» que redimam e salvem, operando a transmutação necessária à 

emergência do «homo novus».  

 

 

                                                           
4 ROUSSEAU, Jean Jacques - Obras Selectas. Trad. de Henrique Castellón. Madrid: 

Edimat Libros, 2000. 245 p. ISBN: 84-8403-649-9. p.184-185 
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3.9  AUTOR ,  AS MÁQUINAS ÚTEIS DA ENCICLOPÉDIA 

O contexto artístico, político, filosófico que marcou o Iluminismo, 

entendido como deriva da crescente interrogação científica, começou no 

Renascimento, e o povoamento dos engenhos e das máquinas úteis tem na  

Enciclopédia, 5 um contributo de sistematização notável. tal como tinha 

acontecido com o surgimento e introdução da técnica da perspectiva na 

pintura, aliada às técnicas de impressão e reprodução, provocando a 

precipitação e o «apagamento» do mundo medieval, com a Enciclopédia 

emerge o pensamento moderno, renascido através da razão fabricadora de 

toda a ciência, mecanizado, povoado por máquinas - úteis, libertadoras do 

esforço do trabalho braçal.   O imperativo de «tudo para todos»  inicia-se o 

ciclo do «reino da quantidade», baseado na crença de que a ciência 

descobriria novas aplicações, novos propósitos, novas necessidades, com 

espírito de missão e festividade. Ficámos irremediavelmente apaixonados e 

seduzidos pela razão científica, gerando o triunfalismo tecnológico 

inquestionável. Transferimos a relação mágica que depositava nos atributos 

da divindade todas as incompreensões e incapacidades da humanidade para 

as tecnologias que progressivamente se humanizam na razão inversa da 

desumanização do homem. O pintor tem esta intuição ao pressentir o seu 

quotidiana invadido por engenhos e «máquinas úteis», que culminaram no  
                                                           
5 A Enciclopédia foi publicada entre 1751 e 1772, dirigida pelos enciclopedistas Denis 
Diderot  filosofo e por  Jean le Rond d'Alembert, matemático. Este projecto procurava 
reunir através da colaboração de especialistas, todos os conhecimentos humanos à luz da 
razão, nos campos da ciência, das artes e dos ofícios. As repercussões desta publicação 
foram extraordinárias, pois abriram novos horizontes em vastos domínios, no caso 
português, com particular destaque para a segunda metade do século XVIII, opera-se 
uma enorme mudança de mentalidades, e uma profunda reforma estrutural, 
protagonizada pelo Marquês de Pombal, que não hesita  em mandar executar os 
Marqueses de Távora a pretexto de um atentado ao rei D. José I,  expulsão dos Jesuítas, 
o rompimento das relações com a Santa Sé, a secularização da Censura Religiosa, 
passando o exame das obras literárias a ser feito pela Real Mesa Censória, a conversão 
do Tribunal do Santo Ofício em Tribunal da Realeza, a abolição da distinção entre 
Cristãos-Novos e Cristãos-Velhos, a abolição da Escravatura, e a criação do Real 
Colégio dos Nobres, para que se libertasse a Nobreza da tutela da Santa Madre Igreja, 
são algumas medidas que alteraram o panorama cultural em Portugal. 
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absurdo da sociedade de consumo que «vomita» em fluxo contínuo todas 

as inutilidades «maquinadas» com o único propósito do lucro. 

 

O «esquecimento» do mundo é anunciado nas páginas da 

Enciclopédia, nos manuais técnicos, que remetem os rituais 

propiciatórios, as práticas ancestrais mágico-ritualista de provocação dos 

deuses  prometaicos, para o plano da ignorância. Para se constituir um 

enunciado, uma fórmula que aplicada obtenha resultados sempre 

melhorados, é necessário que possa ser integrado numa plataforma 

«máquina», com alavancas, peças dentadas, correias de transmissão, que 

liberte energia que produza e multiplique. 

Fig. 30 - Ilustrações da Enciclopédia «Diderot & D'Alembert», descrevendo instrumentos, 
técnicas e tecnologias. Utensílios para trabalhar o vidro (à esquerda), operação de soprar o vidro, 
carro semeador para agricultura e detalhe de máquina de moer de moinho de vento. 

A visão enciclopédica divide e delimita campos de acção da 

prática artística, se por um lado a emancipação do artista da condição 

«faber» permite a abertura para toda a subjectividade aparentemente 

inútil, por outro lado o artífice ganha toda a objectividade associada à 

utilidade imediata dos seus artefactos, produtos das artes mecânicas e do 

crescente domínio tecnológico. As escolas de artes e ofícios transmitem 

inicialmente técnicas artesanais, como as que podemos encontrar nas 

ilustrações da Enciclopédia, imenso catálogo de instrumentos e técnicas, 

mas esta convivialidade com as máquinas cada vez mais presentes nas 

escolas, virá a transformar o artífice no engenheiro, entendido como 

aquele que actua com engenhos, surgindo assim o politécnico onde a 
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velha divisão entre trabalho intelectual e manual, tão discutida nos salões, 

ou nas tertúlias dos cafés, virá a ser atenuada pela figura do engenheiro, o 

técnico especializado cuja formação assenta em curricula  teórico-

práticos, com programas organizados em torno de exercícios 

experimentais, testados nos laboratórios, onde se faz pesquisa aplicada. 

Os conteúdos disciplinares começam a estar subordinados à directa 

relação com a industria, pelo que a investigação tecnológica passa a ser 

aplicada, dirigida e dependente das estratégias ou modelos indústriais em 

vigor, assumindo-se como «solução final» de elevada complexidade 

tecnológica com o objectivo de solucionar os velhos problemas da 

humanidade.  

 

A estratégia de comunicação científica teve paradigma nas 

páginas da L'Encyclopédie, Diderot & D'Alembert, onde são impressos 

«textos científicos visivos» que transmitem processos de fabrico, 

construção de instrumentos e técnicas, praticamente sem recurso a texto 

escrito. Uma «escrita» de imagens «auto-explicativas» que transmitem 

conhecimento empírico, testado e funcional cujas coordenadas 

possibilitam a qualquer pessoa interpretar essas imagens e construir 

milhares desses objectos. A ciência parte de abstracções  elaborando 

enunciados ou sequências de instruções em forma de «Kit», 

possibilitando ao utilizador a materialização dessa ideia. A arte, por seu 

lado, apenas é reconhecível pela raridade, representada sempre pela 

«mais valia» do discurso humano, irreprodutível mecanicamente, existe 

através da materialização como condição coisal-objectual, possui o 

vestígio de intervenção directa do corpo humano e tem na visibilidade a 

sua matriz de comunicação. 
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3.10  AUTOR,  «INVASÃO» E «ÊXODO» TECNOLÓGICO 

 

Existe durante o século XIX uma clara demarcação do modelo 

«Académico», por parte dos artistas que questionam e contestam a 

importância da aprendizagem em «circuito fechado». A formação 

baseada numa constelação disciplinar ultrapassada e esvaziada dos 

conteúdos que se prendem com a actualidade, deixa de ter qualquer 

atractivo. Passou a valorizar-se o sentir, a verdade artística, a 

originalidade e a raridade, em detrimento das pinturas de temática 

padronizada pelo conformismo mestre-discípulo, cunhadas pela mestria 

técnica que dava continuidade a um discurso pictórico instalado, pleno de 

alegorias gélidas, dogmas académicos que já nada diziam às novas 

gerações de artistas nascidos em plena Revolução Industrial.  

 

O divórcio entre a «gestação» do artista no interior da Academia 

de Belas-Artes e a constatação dos movimentos artísticos que integram 

autodidactas e jovens artistas que abandonaram o ensino artístico 

tradicional, ministrado nas Belas-Artes, por o considerarem obsoleto, tem 

o seu pico na transição do século XIX para o XX, em que a «academia 

oficial», de uma forma geral, está desvitalizada, passando o estatuto, a 

legitimação, o reconhecimento e a consagração a acontecerem fora da 

academia. 

 

A «invasão» tecnológica e o verdadeiro «êxodo» artístico vivido durante 

a Revolução Industrial, 1 imporia ao artista a maquinação do imaginário e  

                                                           
    a industrialização. Marca também a deslocação das comunidades rurais para as 

periferias dos grandes centros urbanos onde foram fixadas as fábricas e posteriormente 
os grandes complexos industriais tendo como triologia a visão política de «Império», 
sistema económico «capitalismo» e organização social da força de trabalho em 
«operariado». Tecnologicamente dá-se, provavelmente, o mais surpreendente avanço 
tecnológico ao conseguir-se transformar a energia a vapor  em energia mecânica com as 
múltiplas aplicabilidades, é esta tecnologia que se encontra na base dos motores a 
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consequente choque com o «reino da quantidade». Estranhamente 

invadida e  inundando a natureza com artefactos «vomitados» a 

velocidade cada vez mais acelerada, repercutindo-se em toneladas de 

desperdícios de toda a espécie, provocando chagas sociais e na natureza, 

causando a sensação de absurdo e náusea por uma noção de progresso 

que apenas sempre serviu alguns. Reconhecemos nas cópias resultantes 

da matriz máquina, destinadas ao grande público, essencialmente urbano, 

a integração em si de aspectos culturalmente «partilhados» por esse 

grande grupo, aparentando a participação na própria concepção do 

produto.  

 

O rápido «esquecimento» do autor de imagens pictóricas é 

acentuado com a descoberta da fotografia,  banalizando a visualidade que 

até aí pertencia ao domínio dos «construtores» de imagens ou artistas 

plásticos. A fiabilidade e perfeccionismo com que se torna possível 

«desenhar com a luz» usando uma «câmara obscura», gera «sucedâneos» 

de todos os géneros da pintura como a paisagem, o retrato, ou a natureza 

morta, à velocidade do disparo, constata-se impensável qualquer 

pretensão de disputar o campo de visualidade que se reporta à 

exterioridade do mundo. A fotografia é o ponto de viragem nas 

estratégias plásticas até aí instituídas. 

 

Evidencia-se a necessidade de  deslocar a praxis artística para áreas 

que impossibilitassem a reprodução mecânica da imagem, circunscrevendo 

«nichos» de actuação que continuassem a preservar a visibilidade das 

imagens pictóricas,  mas  agora  reportando-se  à  interioridade,  plena  de 

subjectividade,  abandonando  o mundo  das aparências  reais. A  estratégia   

 

                                                                                                                                               
explosão interna de dois e quatro tempos, alimentados a carburante mineral altamente 
sofisticados que ainda hoje utilizamos. 

 117



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
de comunicação passou pela futura fragmentação da linguagem plástica,  

valorizando o espaço, o movimento, a cor, a textura, ou a linha. 

 

A reacção à Revolução Industrial, por parte dos artistas, apresenta 

enorme diversidade, mas tem como denominador comum a manutenção 

da visualidade da obra enquanto coisa. O que se pinta vê-se, ainda é 

possível algum conforto e estabilidade da mensagem no sentido da sua 

inteligibilidade. Aquilo que se vê ainda é reconhecível por uma 

Fig. 31 - Instruções para máqu
do Convento de Cristo em T

comunidade cultural.  

ina fotográfica «Kodak» de 1889 (em cima à esquerda), fotografia 
omar de 1884, fotografia realizada pelo fotografo August Sander  

ação das «novas tecnologias», nas quais a manipulação 

directa

práticas   artísticas,   que   passam   a   ter   os   seus aterreis povoados por  

intitulada: «Pintor» (1924), fotografia (1907) do pintor Henri Rouseau, (em baixo à esquerda) 
fotografia (1850) do pintor Paul Gauguin, Pintura, auto-retrato de Paul Gaugin com recurso ao uso 
da fotografia, (1928) da pintora Tamara de Lempicka no seu atelier, e fotografia (1940) de Leni 
Riefenstahl   fotografando durante a rodagem do filme: «Tiefland» (Terras Baixas) que se realizou 
de 1940- a 1954.   

A utiliz

 do medium é considerada com reservas por parte do artista, pois 

continua a considerar que a «actuação» exige o vestígio da mão. A marca 

do erro tende a desaparecer rapidamente devido à introdução das 

tecnologias relacionadas com a reprodução da imagem, como a  

fotografia que adquire papel destacado na alteração da própria feitura da 

obra, tornando-se a sua utilização, praticamente transversal a todas as 
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fotografias que lhes facilita a «pré-visão» das hipóteses visuais, 

confundindo-se por vezes a «sedução» de um resultado imediato com a 

facilidade pressentida na instantaniedade dos enquadramentos e das 

composições pictóricas.  

 

Eugéne Delacroix  constitui-se como enorme referência para todos 

os artistas plásticos da segunda metade do século XIX, é contemporâneo 

da des

 base tecnológica da fotografia de Niepce e de Louis Jacques 

Mandé Daguerre  assenta nos processos técnicos da gravura e 

                                                          

coberta da fotografia e mantém uma curiosidade enorme pelas 

técnicas relacionadas com a imagem, acompanhando de perto as 

investigações desenvolvidas pelo seu amigo Jean Louis Marie Eugène 

Durieu que realiza entre 1853-54, os Études de Nus um conjunto de 32 

daguerreótipos 1 de modelos que são amplamente estudados e desenhados 

pelo pintor. Delacroix e Durieu2 são membros fundadores da Société 

d'Heliographie (1851), o próprio termo «heliografia» (helios/sol e 

grapheim/descrever) é cunhado por Joseph Nicéphore Niepce e refere-se 

à arte de fixar uma imagem num determinado suporte através dos raios 

solares. 

 

A

 
1 Daguerreótipo é um termo que se refere a Louis Jacques Mandé Daguerre, foi o criador 

do «Diorama» onde utiliza conjuntos ópticos e câmara escura para gerar cenários com 
«trompe l' oeil» de grande realismo, e é o responsável pelo desenvolvimento da técnica 
fotográfica-daguerrotipia de fixação da imagem na câmara escura, que consistia na 
utilização de uma camada de sais de prata sobre uma chapa de cobre, fotosensíveis por 
meio de vapores de iodo, que depois eram expostas à luz sendo reveladas as chapas por  
vapores de mercúrio e posteriormente fixadas com uma solução de hipossulfito de soda. 
Apenas se conseguia uma imagem positiva, não se podendo obter provas ou reproduzir. 
Daguerre conheceu Joseph Nicéphore Niépce  considerado como o pai da fotografia 
través de Vincent Chevalier.   

2 Jean Louis Marie Eugène Durieu é considerado um «daguerotipista», para além de 
membro fundador da Société d'Heliographie (1851), é também fundador da Société 
Francaise de Photographie (1854) 
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fundamentalmente na litografia3. Esta técnica foi largamente difundida em 

França a partir dos primeiros anos do século XIX. O processo 

complexificou-se e através da cromolitografia tornou-se possível 

reproduzir desenhos a cores, iniciando-se a noção de separação de cores, 

porque a cada «pedra» corresponderia uma impressão e seriam impressas 

tantas cores como as seleccionadas.  Ainda hoje as técnicas de 

fotolitografia são aplicadas no campo da electrónica, no fabrico dos 

microcircuitos integrados, bem como no campo do offset, uma técnica de 

impressão e reprodução de imagem e texto que é «arquétipo» de quase 

todas as publicações de grande tiragem durante o século XX. 

 

Esta nova tecnologia-fotografia é integrada no discurso pictórico de 

Delacroix, que assume esta estratégia de apropriação com nitidez na  

pintura «Odalisca» (1857), cuja transposição ou proximidade com um 

«daguerreótipo»  de Eugène Durieu é inegável. A «câmera obscura», um 

sonho de velha data, permitia reproduzir bidimensionalmente um modelo 

captado da natureza, sem intervenção directa da mão na sua feitura, como 

acontecia com a «máquina de desenho» de Albrecht Durer, que 

conhecemos através de uma gravura onde  o artista desenha  num visor 

directo uma cena estática. A acopulação de uma lente à câmara obscura, 

bem como um prisma a 45 graus, permite desenhar maiores «vistas» de 

forma cómoda, pois o desenho realiza-se na horizontal, todavia faltava 

resolver quimicamente o problema da fixação da imagem e sua 

conservação num suporte do qual se pudessem fazer múltiplos. 

                                                           
3 Litografia, normalmente a sua invenção é atribuída a Aloys Senefelder por volta de 1798, 

é uma técnica que permitiu aos artistas desenhar directamente sobre uma pedra de 
calcário macio com pincel ou com lápis litográfico, (matéria gorda.) A pedra era 
humedecida com água e posteriormente tintada, a tinta fixava-se apenas na zona do 
traço fazendo um positivo que poderia ser impresso. Esta técnica foi largamente 
difundida em França a partir dos primeiros anos do século XIX.  
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Fig. 32 - Fotografia composta de nú feminino de Eugène Durieu (à 
esquerda) que Delacroix utiliza para a realização da «Olalisca», 
óleo sobre tela em 1857, (ao centro) e retrato do pintor em 
«daguerreótipo», demonstrando como era familiar o recurso às 
novas tecnologias da imagem.  

Daguerre vem a saber da existência e a estabelecer contacto com 

Niépce por intermédio do engenheiro óptico, Jacques Louis Vincent 

Chevalier e do seu filho Charles Louis Chevalier que faziam as lentes para 

ambos. Estes engenheiros ópticos foram capazes de adaptar lentes às 

câmaras escuras, fabricaram telescópios e não podemos deixar de presumir 

que a linhagem «Chevalier» tinha conhecimento da obra de Giambattista 

Della Porta pelo tipo de investigação desenvolvida (lentes, telescópios, 

microscópios e máquinas pneumáticas). Della Porta permite estabelecer o 

encadeamento que leva à descoberta da fotografia, pois abordou, na sua 

imensa produção intelectual,4 matérias como a reflexão, construção de 

«câmera obscura» portátil, à qual adiciona lentes convexas,  estudos 

ópticos articulando analogias com o olho humano, reconhece os efeitos 

térmicos dos raios de luz, explora os aspectos químicos importados da 

alquimia.  

 

A Magiae Naturalis, (Magia Natural, em IV volumes, Nápoles -

1585), com uma versão posterior de 20 volumes (1589) em latim, tendo 
                                                           
4 Giambattista Della Porta, estudou «Filosofia Oculta», «Alquimia», «Astrologia», 

«Óptica» e «Matemáticas», viajou por toda a Itália, França, Espanha tem vasta produção 
literária e ensaística, entre os mais destacados trabalhos encontra-se a Magiae Naturalis, 
1585 (IV volumes), com uma versão posterior de 20 volumes (1589) De Refractione 
Optices, 1589, De Distillatione, 1610, também escreveu várias peças de teatro como as 
comédias L'Olimpia (1589), La Sorella (1604), L'Astrology, La Turca e La Carbonaria 
de 1606. CLUBB, Louise George – Della Porta’s Life. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, (1965) – http://members.tscnet.com/pages/omard1/jporta3a.html.  
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sido várias vezes editada em Itália, o que prova a sua enorme aceitação, é 

considerada a mais significativa obra de Della Porta, existindo uma versão 

inglesa de 1658, impressa por Thomas Young e Samual Speed, nos Three 

Pigeons na Angelin St. Paul's Church - Yard,5 na qual encontramos no 

volume XVII, capítulo VI, Other Operations of a Concave-Glass (Outras 

Operações com Lentes Côncavas) onde se descreve como construir e 

utilizar uma câmara escura com uma lente, matéria esta particularizada ao 

longo de  diversos sub-capítulos como «Ver Todas as Coisas Maiores e 

Mais Nítidas», Se não Sabes Desenhar a Imagem de um Homem ou 

Qualquer Outra Coisa, Desenha desta Maneira» ou «Que Tudo Parecerá 

Correcto».  
 

Esta personagem renascentista é o fundador da Accademie dei 

Segreti (Academia dos Segredos, Nápoles-1580) onde os «filósofos 

naturais» formam uma comunidade científica que acredita na manipulação 

da natureza, pois considera a natureza como um problema de correlações 

secretas, que se podem identificar ou revelar através de analogias.  A 

academia «dei Segreti» será encerrada (1578) pela Inquisição, sendo o seu 

fundador denunciado como herético e julgado por práticas de feitiçaria e 

artes necromânticas, proibido de qualquer produção intelectual 

«paracientífica» durante largo período (1594-1598), no entanto Della Porta 

virá a ser convidado para fazer parte da Accademia dei Lincei (Academia 

dos Linces, Roma-1580) onde se encontra também Galileo, com o 

propósito de contribuir para novas descobertas ou novos factos observáveis 

na natureza, e por último, já no fim da vida, integra a Accademia degli 

Oziosi (Academia dos Óciosos - Nápoles -1611), mais vocacionada para a 

literatura onde se enquadrava a sua obra teatral.  
 

                                                           
5 Magia Naturalis, a versão inglesa a que tivemos acesso é um trabalho notável que se 

encontra «on line» na Internet no seguinte endereço: 
http://members.tscnet.com/pages/omard1/jportal3a.html  
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3.11   AUTOR, RADICALIZAÇÃO E DESERTIFICAÇÃO 

METAFÍSICA , «ILHAS» E «ARQUIPÉLAGOS». 

  

Foram os «Românticos»1, a face visível da negação da 

progressiva «invasão tecnológica», assumindo um «retorno ao paraíso 

perdido» onde nunca havíamos estado, impregnado de sacrifício e 

martírio redentores,  exprimindo a realidade do imaginário fantástico 

povoado de «heróis lendários», que tornam visíveis os atributos e o 

ideário romântico, fortemente influenciado pelas religiões urbanas que se 

fragmentam em grupos de iniciação mística com raiz pseudo ancestral. 

 

O «Retorno ao Paraíso Perdido» preconizado pelos Românticos 

atravessa todo o século XIX e o XX, pois essa visão procura reconciliar  

o homem com a natureza, recuperando o sentido da própria existência. O 

contraste entre a invasão tecnológica como criação científica, identificada 

com o pensamento positivista, redutor e excluidor, que esventra e 

violenta a natureza na sua infinita errância, provoca a desertificação 

metafísica. Operada a radical individualização romântica, assistimos no 

fim do século XIX ao início da divulgação deste «estar» artístico em 

forma de «ilha» ou pequeno «arquipélago», recuperando a dimensão da 

narrativa fantástica, a imaginação, a fantasia, a utopia humanizante, a arte 

como último santuário da consciência individual. 
                                                           
37 O «Romantismo» é considerado um movimento artístico, integrando poetas, filósofos, 

músicos e artistas plásticos situado na primeira metade do século XIX. No campo da 
pintura reforça-se a primazia do individualismo e da imaginação, expressando toda a 
subjectividade fortemente influenciada pela espiritualidade urbana, interpretada como 
«visão interior» e pelo culto do «retorno à natureza», cujo «iniciado-artista» poderia 
materializar nas suas manifestações artísticas, simbolizando o carácter «profético» da 
arte  como forma de humanização e ascese. Contraria-se a crescente «mecanização» da 
existência, procura-se «refúgio» no reencontro com a natureza; tenta-se construir uma 
mitologia nacional identificada como matriz de um povo; o mito e a técnica são 
temática em permanente interrogação. Um pouco por toda a Europa, podemos encontrar 
«pilares» do Romantismo, com especial significado para França em que Théodore 
Géricault  e Eugène Delacroix são considerados como expoentes do Romantismo, bem 
como, o alemão David Friedrich, o espanhol Francisco Goya, os ingleses William 
Blake, John Constable e Joseph William Turner.  
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A consciência romântica do progressivo esvaziamento metafísico 

da existência, está intimamente associada com o declínio da esfera do 

sagrado e a crescente laicização das sociedades industrializadas 

ocidentais. As tensões geradas na bipolarização, «acção-retroacção» e 

«construção-destruição», apenas para referir algumas, caracterizam os 

ciclos de abundância e crise do modelo económico capitalista, cujos picos 

da sua barbárie são materializados nas sucessivas guerras que atravessam 

todo o século XIX e culminam na II Guerra Mundial, já em pleno século 

XX, funcionando como motores de «desenvolvimento» e «crescimento 

económico», mas «bestializam» todo o planeta.  

 

O artista intui a «catástrofe» que se abaterá sobre a humanidade se 

se persistir na contínua desertificação metafísica, embora utilize 

estratégias  próximas da toda poderosa razão científica, tentando definir 

uma base moral que pretende estar alicerçada na «natureza eterna das 

coisas», necessitando para tal de alimentar a ideia de que provavelmente 

existirá uma verdade objectiva do próprio ser É urgente voltar a sentir, 

torna-se profeta, ermita dentro das grandes metrópoles, isolar-se e 

refugiar-se na construção de uma dupla imagem plena de subjectividade, 

contrariando e destacando-se de um fundo sociológico massificante pela 

conduta excêntrica, feito dandy, subtil na  ironia e por vezes 

contestatário, mas simultaneamente neutro e distante, reclamando uma 

«identidade mítica» alicerçada nos nacionalismos, espécie de esoterismos 

transversais a toda a vivência, cada vez mais invadida e condicionada 

maquinalmente com a proximidade do fim de século XIX.  

 

Os «novos poderes» adquiridos pela aplicabilidade da ciência à  

indústria, parecem confirmar a direcção correcta da civilização ocidental 

de matriz imperial, fortalecendo a «fé» no progresso científico, social, 
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político e artístico. O reconhecimento da impossibilidade de contrariar ou 

de resistir contra a total submersão tecnocientífica em que tudo é 

mensurável, quantificável e objectivado, provoca numa primeira fase, a  

«solvência» do sujeito e posteriormente a dissolução física do indivíduo, 

(imposição dos dispositivos bio-tecnológicos) tornou-se um factor 

imagético de grande significado para os artistas.  

 

Alguns artistas insurgem-se contra este  «mitema histórico-

científico» que na sua matriz tende para a total organização «numérica»2 

da sociedade, pelo que constróem «ilhas artificiais» onde se refugiam, 

negando como principal critério civilizacional o progresso tecno-

científico. Não podem aceitar a interpretação modernista em que as 

civilizações não desenvolvidas tecnologicamente são consideradas 

arcaicas-primitivas, remetidas para o patamar da curiosidade exótica 

apenas vislumbradas num grand tour, em que a fotografia regista os 

vestígios de culturas ancestrais, uma «recordação» do passado,  

definidora de um estádio de atraso civilizacional. Esta «primitividade»3 é 

sentida pelos artistas como uma «reserva» de memória humana e 

fundamentalmente como «nostalgia de ser».  

  

A imagem fixa que surgia na tela e configurava o mapa-múndi 

pictórico, fora invadida pela imagem fotográfica e em seguida pela 

imagem cinematográfica, proporcionando ao espectador a ilusão visual 

                                                           
2 Esta matéria pode ser tratada  «tradicionalmente», ver  GUÉNON, René - A Crise do 

Mundo Moderno. Trad. de António Carlos Carvalho. Lisboa: Vega, 1977, 167 p. (Col. 
Janus nº 7). GUÉNON, René - O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Trad. de 
Vítor de Oliveira. Lisboa: Dom Quixote, 1989, 269 p. (Tradição - Biblioteca de 
Esoterismo e Estudos Tradicionais nº 2). ISBN: 972-20-0682-7. EVOLA, Julius - 
Revolta Contra o Mundo Moderno. Trad. de José Barreiros. Lisboa: Dom Quixote, 
1989, 490 p. (Tradição - Biblioteca de Esoterismo e Estudos Tradicionais nº 1). ISBN: 
972-20-0676-2.  

3 Sobre «Primitividade» recomenda-se PEREIRA, Teresa Matos – A Primitividade do Ver, 
ou a Renúncia da Razão na Arte do Primeiro Modernismo em Portugal. Lisboa, 
Universidade de Lisboa, 2001, p. 386 (Dissertação do Mestrado em Teorias da Arte).  
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de movimento, desiquilibrando a estabilização do tempo dilatado do acto 

de quem vê contemplando. A fragmentação imposta pela imagem 

cinematográfica, devora na sua circularidade a significação e provoca a 

instabilidade semântica decorrente da velocidade da sequência das 

imagens  que requerem breve atenção, porque estão em campo apenas o 

tempo de provocarem a ilusão óptica de movimentação e de 

reconhecimento vago. 

 

O «refúgio» na tradição entendida como tradere, transmissão, 

remete para uma visão supra-histórica em que a metafísica joga papel 

altamente significativo, pois articula e dá sentido à problemática do 

homem, descortinando a sua natureza para além das aparências exteriores 

e situa-o existencialmente. Este «refúgio» foi sempre utilizado pelos 

artistas em todos os tempos e a estratégia de sobrevivência passa pelos 

«arquipélagos», funcionando como «câmaras de reflexão», e o  século 

XIX não escapa a esta lógica, pelo que podemos evocar os 

«arquipélagos» dos «Nazarenos» (Alemães)4, dos «Pré-Rafelitas» 

(Ingleses)5 e dos «Nabis» (Franceses)6 fortemente vinculados à filosofia 

                                                           
4 A etimologia  de «Nazareno» é de origem hebraica Nazar, significando estar consagrado 

a, dedicado a ou encontrar-se isolado. Os Nazaritas, eram uma irmandade de ascetas 
entre os antigos Hebreus que se colocavam à parte, separados, possuiam qualidades 
proféticas;  refere-se a uma das mais antigas seitas cristãos e não à cidade de Nazaré.  
Lionel Gossman, foi professor na Universidade de Johns Hopkins (1958-1976) e na 
Universidade de Princeton (1976-99) à qual ainda se encontra ligado como investigador 
no Comité de Investigação em Humanidades e Ciências Sociais, produziu um ensaio 
sobre os Nazarenos intitulado : - Unwilling Moderns: The Nazarene Painters of the 
Nineteenth Century. Princeton: University's Commmitte on Research in the Humanities 
and Social Sciences, University of Princeton (2002).  

5 «Confraria Pré-Rafaelita», teve como membros fundadores Dante Gabriel Rossetti,  
William Michel Rossetti, John Everett Millais, Holman Hunt, James Collinson, 
Frederick George Stephens, Thomas Woolner. 

6 O termo «Nabi» é proveniente do Hebreu Naba e do Caldeu Neba, em ambos os casos 
significando profeta, aquele que prediz os acontecimentos futuros, visionário, que  
possui as qualidades do oráculo, está relacionado com a visão, é aquele que olha para o 
futuro. Nebo era o deus Babilónico da sabedoria: O grupo de artistas «Nabis» 
maioritariamente franceses, são fortemente influenciados por Paul Gauguin. Fazemos 
referência a alguns artistas desta «confraria»: os pintores, como Paul Sérusier,  Maurice 
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do «ser religioso em arte»; são revivalistas, esotéricos e conservadores de 

uma «ordem primordial» por si instituída. Nestes «arquipélagos 

artísticos» co-habitam espíritos esclarecidos, emergem como «ilhas da 

Morte» à Arnold Bocklin,  anunciando a grande desorientação histórica e 

a notável radicalidade a-histórica provocada pela destabilização 

tecnocientífica, centrando imageticamente os artistas numa realidade 

virtual à qual atribuem a qualidade regeneradora, «neo-humanista», 

idealizando na sua «arrogância moralista», obras de arte, autênticas 

«máquinas do tempo» que viajam fora do seu presente histórico e 

Fig. 33 - A pintura a óleo sobre madeira, A Ilha

reforçam os altos desígnios programáticos do grupo.  

 dos 
Mortos de Arnold Bocklin realizada em 1883, manifesta 

 

.11.1  TRÊS «ARQUIPÉLAGOS» AUTORAIS 

 Lukasbruder, ou a «Confraria de São Lucas, o Evangelista» 

também

                                                                                                                                              

o isolamento e a atmosfera mística e visionária, com 
referências ao «retorno» greco-romano  

 

 

3

NAZARENOS, PRÉ-RAFAELITAS E NABIS  

 

A

 conhecida por «Confraria dos Nazarenos», é um desses 

«arquipélagos», surge em 1809, constituída pelos pintores Johann 

Fredrich Overbeck, Franz Pfoor,  Peter von Cornelius, Julius Schnorr von 

 
Denis, Paul Ranson, Pierre Bonnard e o escultor Georges Lacombe, Mogens Ballin 
(Dinamarquês) e Jan Verkade (Holandês). 
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Carolsfeld, Ferdinand Olivier, e Friedrich Olivier, entre outros, elegendo 

como «figuras tutelares» que maior influência exerceram sobre si alguns 

«primitivos» Italianos como  Giotto di Bondone, Fra Angelico (Guido di 

Pietro), Perugino (Pietro di Cristoforo Vannucci), bem como os 

Renascentistas, Michelangelo Buonarroti, Rafael e Albrecht Durer como 

raiz germanófila.  

 

O ensino da Academia de Arte de Viena, no início do século XIX, 

estava 

s Nazarenos deslocam-se de Viena para Roma, a «Cidade 

Eterna»

como   monges   no   Convento   de   St. Isidoro,   tendo   como ateliers as  

                                                          

de acordo com o ensino Neoclássico7 ministrado por toda a 

Europa; pintura histórica baseada na antiguidade greco-romana, 

aprendizagem através do exercício do desenho e cópia de pintura, 

obrigando a uma longa prática que tinha por objectivo o perfeccionismo 

técnico e compositivo. Os jovens Nazarenos estão insatisfeitos com esta 

situação, consideram os tempos modernos degradantes, é necessário 

«restaurar», «retornar» à ordem, que permita religar o sentido da obra de 

arte à comunidade, expressando pictoricamente mitemas, cujos valores 

mais profundos são provenientes do cristianismo.  

 

O

, assumem-se como comunidade de artistas livres com o propósito 

redentor de resgatar uma sociedade decadente, resistindo como grupo ao 

acelerado desaparecimento da elite aristocrata de onde provinham grande 

parte dos mecenas e patronos, provocado pela Revolução Francesa cujo 

ideário libertador se contradiz no terror que a acompanhou, seguida das 

guerras e invasões Napoleónicas que se estendem de 1799 a 1815. Vivem 

 
7 Com Ensino Académico Neoclássico, queremos significar ecletismo classizante, com 

temas greco-romanos, primor técnico na execução, e virtuosismo cenográfico criando 
tensão entre a frivolidade Rococó de um François Boucher, a exuberância e 
monumentalidade Barroca de Peter Paul Rubens  e a pureza Clássica revisitada por 
Poussin, figura mítica das Academias.  
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pequenas celas, cultivando a fraternidade, e a amizade, levam uma 

existência simples, ressaltando à atenção a sua indumentária e visual, os 

populares tratam-nos por «Nazarenos», porque parecem saídos do tempo 

Fig. 34- A pintura da esquerda é da autoria de Overbeck e é um retrato de P
centro «Apolo entre os Pastores» (1808) de Gottlied Schick, e à dirieta «S. Jorge matando o

de Cristo, mas entre eles reconhecem-se como «irmãos».   

foor (1810), a do 
 

ia existencial «contaminam» o 

discurs

(residência do Cônsul Prussiano 
sé» de Overbeck, no centro em 

cima do mesmo pintor «Os Sete Anos de Fome», no centro e em baixo de Cornelius, «José 

Dragão» (1809) de Franz Pfoor. Todas as pinturas têm uma atmosfera revivalista, pretende-se 
no presente reencontrar o «equilíbrio» do passado. 
 

Este posicionamento e coerênc

o artístico focado sobre a temática cristã, trespassando  todas as 

imagens pictóricas dos Nazarenos, recorrendo inclusivamente a técnicas 

ancestrais como a fresco, diferenciam-se pictoricamente ao optarem pelo 

desenho despojado de artifícios assumindo a pureza da linha. A cor perde 

a elaboração e espectacularidade Barroca, torna-se plana, simbólica, 

passa a ajustar-se compositivamente, aprisionada no contorno marcado 

pela linha, e a perspectiva perde o carácter ilusionista de espaço 

tridimensional, achatando-se no primeiro plano.  

bíblica do Velho Testamento realizados para a Casa  Bartholdy 
Jacob Salomon Bartholdy em Roma); à esquerda «A Venda de Jo

Fig. 35 - Imagens dos frescos pintados pelos Nazarenos, entre 1816-17, subordinados à temática 

Revela-se aos seus Irmãos», e à direita de Schadow, «Jacob Lamentando o Desaparecimento de 
José».  
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A «nostalgia de ser» materializa-se na visibilidade historicizada 

de matriz judaico-cristã coorporizada nos pintores e pinturas, eleitos 

como p

                                                     

 

Pfoo  os 

aradigmas da imagética dos Nazarenos, redefinindo a «ordem» 

entre ruínas, identificando desta forma seu axis mundi artístico, 

transmutando artistas plásticos em neófitos, provocando um «corte 

epistémico» com o passado e o presente, tão característico da estratégia 

da modernidade, rejeitando em absoluto as normas académicas, aceitando 

colocar a arte ao serviço de um ideário místico que permitisse restaurar a 

dimensão sagrada  através de manifestações artísticas densamente 

narrativas, povoadas de símbolos cristãos e nacionais. 

 

                                                                                                                                                   

Fig. 36 - A temática bíblica era reforçada pela símbologia do Cristianismo Primitivo, 
manifestando a subtileza da dualidade entre o bem e mal. 

Como podemos constatar na (Fig. 36) em cima na pintura de 

r intitulada: «Sulamite e Maria» (1811), Sulamite simboliza
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aspectos da exterioridade terrena (riqueza e luxúria) e Maria a 

interior

nsão de a tomar ou fazer parte dela, 

ondo a descoberto a contradição da própria negação desta. Assim 

podem

m 1848 em pleno período Vitoriano, 

em que a máxima virtude era a respeitabilidade da burguesia industrial 

conserv

idade (elevação do espírito), por cima de Sulamite um hexagono 

regular no interior de um círculo significando a manifestação da natureza 

subordinada à natureza divina do círculo, que quando surge apenas com 

uma cruz, indica o abandono total dos bens materiais personificado por 

Maria. A forma de uma pomba acentua o propósito de elevação 

espiritual, a andorinha mensageira da renúncia e da purificação da alma, e 

a águia simboliza a regeneração do espírito. Em baixo, à esquerda, da 

autoria de Overbeck, um desenho a carvão e pastel intitulado: «Sulamite 

e Maria» (1811) que funciona como estudo introdutório à pintura «Itália e 

Germânia», à direita, apresentando uma unidade entre a sedução da 

matéria (Itália) e a espiritualidade (Germânia) que se encontram de mãos 

dadas simbolizando o poder activo (mãos) de Deus para criar essa 

unidade entre matéria e espírito.    

 
A estratégia de contestação da Academia por parte dos Nazarenos 

confirmará, mais uma vez, a prete

p

os encontrar Peter von Cornelius como director da Academia de 

Dusseldorf, seguido de Friedrich Schadow.  Cornelius virá a ser também 

director da Academia de Munique, sendo posteriormente director Julius 

Schnorr von Carolsfeld e professor na Academia de Dresden. Ferdinand 

Olivier foi secretário geral da Academia de Munique e professor de 

História da Arte na mesma cidade. 

 

A «Confraria Pré-Rafaelita» tem cartografia semelhante ao 

«arquipélago» Nazareno, fundada e

adora e ancorada no vasto Império Britânico, não se identifica 

nesta atmosfera cultural engrandecida pelas espectaculares Grandes 
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Feiras Industriais.  A proposta dos Pré-Rafaelitas configura outro 

«retorno à natureza»,  passando pela habitual atitude «anti-académica», 

mas surpreende-nos ao transportar «metáforas românticas» que abarcam 

temas mitológicos, alegorias e lendas para dentro de cenas do quotidiano, 

colocando-nos perante um «regresso ao presente», tentando fundir na 

obra a ideia e o símbolo, pelo que as suas personagens encarnavam 

subtilmente valores humanistas, desafiando a pastiche  triunfalista do 

imaginário Vitoriano. 

Fig. 37- As visõ  como em 
«B lecida mulher 

guache (1877), te e 
engenho, tod am 
Morris, «

artístic

es místicas dos Pré-Rafaelitas, habitam as pinturas de Gabriel Rossetti,
eata Beatriz» (1863) evocando a intemporalidade e o êxtase do amor da sua fa

(Elizabeth Siddal), por seu lado, Burne-Jones (ao centro) utiliza o mito de Perseu, num estudo a 
Perseu simboliza o ser armado pelas ninfas para que possa suportar, com ar

as as provas conducentes à realização os seus ideais, na direita a pintura de Willi
A Rainha Guinevra» (1858) remete-nos para os ideais de cavalaria da idade média e para 

a lenda do Rei Artur.   
A consciência e a desilusão provocada pela agressão e invasão dos 

artefactos nascidos das máquinas, são determinantes no «sentir 

arqueológico» dos Pré-Rafaelitas, fascinados pelas manifestações 

as da Idade Média e do Renascimento, recolocam nostalgicamente 

a recuperação do vitral, do fresco, do azulejo, da pintura, da tapeçaria, 

dos texteis e do mobiliário, adquirindo estatuto de «grande arte». Na sua 

visão, toda a tecnologia implicava uma visão metafísica, sem a qual esta 

seria ainda mais destrutiva É nesta perspectiva tecnológica que se 

enquadra o sentido de tool-sense, como instrumento humanizante do 

trabalho de William Morris, fundador da firma Morris, Marshall 

Faulkner & Co., (1861) associada ao Movimento Arts and Crafts37 onde 

                                                           
37 Movimento Arts and Crafts (1861), pretende recuperar a dimensão oficinal como 

condição para a humanização da arte, rejeita a massificação dos objectos industriais e 
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participa também o pintor Eduard Burne-Jones. Este posicionamento 

conciliatório entre artista e artífice em contexto industrial aponta para a 

pulverização da «aura» do artista, que se dilui num conjunto de 

actividades afins, mas que reclama par a si o estatuto de «ilha»  

independente, desembocando na figura do «designer», híbrido de artista-

artesão e técnico. 

 

William Morris expressa as suas ideias no ensaio intitulado da 

«Arte 

nded on what I fell 
quite sure is 

Na P

terreno

                                                                                                                                              

sob a Plutocracia», manifestando claramente a articulação entre 

arte e ofício-trabalho, reafirmando a esperança no ressurgimento da arte 

apesar de constatar que esta «está presentemente (1883) a ser condenada 

à morte pelos porta-moedas da competição comercial»: 

«My reason for this hope for art his fou
a truth, and an important one, namely that all art, 

even the highest, is influenced by the conditions of labour of the 
mass of mankind, and that any pretensions which may be made for 
even the highest intellectual art to be independent of these general 
conditions are futile and vain; that isto say, that any art which 
professes to be founded on the special education or refinement of 
a limited body or class must of necessity be unreal and short-lived. 
ART IS MAN’S EXPRESSION OF HIS JOY IN LABOUR.». 38           

aris fin-de-siécle, as escolas não oficiais e os ateliers, ganham 

, embora continuem a preparar alunos para a Escola de Belas-

Artes, adquirem  reputação e estatuto invejável, tal aconteceu com a 

«Academia de Julian» criada por Rodolphe Julian39, direccionada para 

 
contrapõe o não consumismo dos objectos produzidos à mão por artificies altamente 
qualificados. Este movimento teve papel fundamental no repensar dos objectos 

38

ys by William Morris. Boston, George's Hill, (1993), 

39

ilustração, mas o seu grande protagonismo deve-se á Academia Julian, 

máquina; promoveu exposições e foruns de debate destas ideias através da Arts and 
Crafts Exhibition Society  (1888).  

 HARRISON, Charles –op. cit, p. 763. O texto refere-se a uma palestra intitulada: «Art 
under Plutocracy» de William Morris entregue no Russell Club, da University College 
Hall, de Oxford em 1883. A reprodução da conferência deve-se a: ZABEL, Gary (ed.), - 
Art and Society: Lectures and Essa
p. 20-27.  

 Rodolphe Julian  é o fundador e director da Académie Julian em 1868. Natural de 
Vaucluse, fez algum percurso artístico, recebendo formação em ateliers de académicos, 
não consegue frequentar a École des Beaux-Arts, participa no Salon des Refusés e no 
Salon, faz 
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uma clientela internacional endinheirada, com bolseiros, e abrindo o 

ensino artístico às mulheres, como a aristocrata russa Marie 

Konstantinova Bashkirtseff, que  imortalizará a atmosfera parisiense belle 

époque,  e a Julian através do seu Diário, publicado postumamente 

(1887), devidamente «retocado» para o gosto e consumo da época40. 

Outras mulheres pintoras, como Eurilda Loomis France e Elizabeth Jane 

Garner futura mulher do pintor William Adolphe Bouguereau, tendo este, 

papel decisivo na abertura da Julian às mulheres, entre as quais 

encontramos também a pintora portuguesa Aurélia de Sousa. Pintores 

como Jean-Paul Laurens, Carolus Duran, Puvis de Chavannes, Benjamin 

Constant e Jules Lefebvre marcaram o ensino artístico na Julian e a 

oficialidade artística.  

Fig 38 – Atmosfera da Academia Julian, pintura de Marie 
Bashkirtseff intitulada: Atelier Julian, (1881) à direita da mesma 
pintora um auto-retrato de 1883. 

   

 

                                                                                                                                            
instituição particular que dirige, chegando a rivalizar com a Escola de Belas-Artes, 
sendo também conhecida por École des Beauz-Arts de la rive droite. A visão de Julian   
permite a contratação de pintores de reconhecida qualidade, que ministravam ensino na 
Escola de Belas-Artes.  A  propósito da Julian ver: ORTIGÃO DE OLIVEIRA, Maria 
João Lello - Aurélia de Sousa em Contexto, A Cultura Artística no Fim de Século. 
Lisboa, Universidade de Lisboa, 2002, p. 420 (Tese de Doutoramento em Ciências da 
Arte – Faculdade de Belas-Artes). p. 279-300. 

40 O «Diário», de Bashkirtseff, com cerca de 106 cadernos com quase vinte mil páginas, é 
entregue a André Thérieut, que o adapta para primeira publicação, será encontrado o 
manuscrito em 1964, na Biblioteca Nacional de França, onde sua mãe o havia 
depositado. Deve-se a  COSNIER, Colette - Marie Bashkirtseff. Un Portrait sans 
Retouches. Paris, Pierre Horay Editor, 1985, ISBN: 2705801618. a desmistificação do 
«Diário» até então editado. Existe a instituição denominada Le Cercle des Amis de 
Marie Bashkirseff, que tem graças à direcção de Ginette Apostolescu editado os Diários 
a partir de 1991 começando no ano de 1873.  
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Na Académie Julian, encontramos outro «arquipélago» de jovens 

artistas que se dão pelo nome de Nabis, em que o pintor Paul Sérusier  

assume pap agética é 

fortemente 

Maçonaria Francesa, aos Rosacruz, e fundamentalmente à Teosofia. Paul 

Sérusie

futuro grupo dos Nabis. Pont-Aven, neste período, era o «território 

sagrado» dos não pintores não consagrados e periféricos como Gaugin 

instalado na pensão Gloanec (pertença de Marie-Jeanne Gloanec) entre 

1886 e 1888, ausentando-se para o Panamá e Martinica, regressando em 

1887 a Pont-Aven. Este local mágico na Bretanha, atraiu alguns dos 

«pintores malditos» e no ano de 1888 é estabelecido o contacto entre 

Julian,  leva consigo 

uma pintura a óleo de pequeno formato, (27x21,5cm) intitulada «O 

Talismã

el destacado como elemento fundador, a sua im

influenciado pela religiosidade urbana com ligações à Franco 

r tem uma «história de vida» emblemática nesta matéria, nascido 

em Paris no seio de uma família burguesa, encontramo-lo na Julian em 

1885, onde tem grande popularidade, fazendo a sua aprendizagem com 

Jules Lefebvre.  

 

Sérusier funciona como ponte entre a tertúlia dos jovens artistas 

da Julian e Paul Gauguin, uma figura mítica, um «guia espiritual» do 

Sérusier e Gauguin (Outono de 1888) Sérusier rende-se à forte 

personalidade de Gauguin, e ao retornar a Paris e à 

» (1888), vista e orientada pelo «Mestre Gauguin», a qual exerce 

forte impacto em Maurice Denis, Pierre Bonnard e Paul Ranson, seus 

amigos e também alunos na Julian, confirmando-se a pertinência da 

formação de um «arquipélago», cuja matriz possui pontos comuns com 

os Nazarenos e Pré-Rafaelitas, entre eles: a devoção simbólica, o 

misticismo cristão, o fascínio pelo esoterismo, e pelo «positivismo 

espiritual» das «ciências ocultas» e o eterno carácter redentor da arte.  
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Fig. 39 - Gauguin realizou esta pintura «A Visão Depois do 
Sermão ou A Luta de Jacob com o Anjo» em 1888, no mesmo 
ano em que Sérusier, sob a sua orientação pinta «O Talismã», 
podemos verificar que a proximidade compositiva e cromática 
é grande.  
 

Os Nabis, também se proclamam como confraria, tratam-se entre 

si por irmãos  

ericana 

comb itam uma 

 unificador 

denom

em que Blavatsky nos diz: 

d religion 
of diffusion, 
au ocuments, 
showing its character and presence in every land, together with the 
teaching of all its adepts, exist to this day in the secret crypts of 

,  altamente contagiados pelo ideário teosófico de Helena

Petrovna Blavatsky fundadora da Sociedade Teosófica Am

(1873), cuja intenção doutrinária é realizar estudos comparativos e 

inatórios entre as múltiplas religiões tradicionais que perm

visão sincrética, construindo desta maneira um sistema

inado «teosofia»41, que é expresso na «Doutrina Secreta» (1888) 

«(…)The Secret Doctrine was the universally diffuse
 the ancient and prehistoreic world. Proofs of the its 
thentic records of its history, a complete chain of d

libraries belonging to the Occult Fraternity.» 42          

                                                           
41 Teosofia é um termo proveniente do grego, «theosophía», theós, significa Deus e 

sophía, sabedoria, é fundamentalmente um sistema que pretende que o conhecimento de 
Deus pode ser revelado pela natureza, entendida como manifestação de Deus. 
Blavatsky, ao publicar «A Doutrina Secreta» (1888), consolida a visão tecida em «Ísis 
sem Véu» (1877), o que teve papel preponderante na expansão do ideário teosófico e na 
fundação de Sociedades Teosóficas por toda a Europa, em colaboração com Henry Stell 
Olcott que será o primeiro presidente. Em Portugal definem-se e sintetizam-se os seus 
objectivos da seguinte maneira: «1º Formar um núcleo de Fraternidade Universal da 
Humanidade, sem destinção de raça, crença, 
comparativo das religiões, arte, filosofias 

sexo, casta ou cor. 2º Estimular o estudo 
e ciências. 3º. Estudar as leis ainda não 

explicadas da Natureza e os poderes latentes do homem»     
42 BLAVATSKY, H. P. - The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and 

Philosophy: 2 Anthropogenesis. Pasadena: Theosophical University Press, 1977, 798 p.  
p. xxxiv. 
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Obras l

entre o

Schuré 

«arco si andes iniciados 

desde 

ligação estreita com o ideário da Teosofia, serão «místicos da 

modernidade», em perfeita sintonia com a noção teosófica  de «arte 

m

«p

se

e 

                                                          

iterárias de cunho esotérico exerceram enorme fascínio 

s Nabis, como «Os Grandes Iniciados»,43 (1889) de Édouard 

membro da Sociedade Teosófica. Nesta obra descreve-se um 

ncrético», formando uma «cadeia» contínua de gr

a mais alta antiguidade, também os «textos iniciáticos» de 

Blavatsky, como «Ísis sem Véu» (1877), têm alto significado para os 

Nabis, ou o «O Vício Supremo» (1884) de Joséphin Péladan associado 

aos Rosa-Cruz44, e que através dos Salões Rosa-Cruz promove e dá 

visibilidade aos artistas. Toda esta literatura esotérica é debatidas na 

Julian e no «Templo», casa de Ranson em Montparnasse, para utilizar 

linguagem tão querida a Ranson, que considerava primordial a construção 

de uma «liturgia» propiciatória da praxis artística.  

 

Paul Ranson, Paul Sérusier, e Maurice Denis  manterão uma 

ística», que considera as  manifestações artísticas no sentido da 

rimitividade» quando «enunciam» a vida de seres «iniciados», e  no 

ntido «comparativo», quando a arte adquire uma influência  espiritual, 

se transforma num símbolo como expressão. A dimensão artística dos 

Nabis contém em si uma «dramatização iniciática»,  que é preciso ser 

 
43 SCHURÉ, Edouard - Os Grandes Iniciados: Esboço da História Secreta das Religiões. 

Trad. de Rui Siqueira. Lisboa: Vega, 1998, 378 p. (Col. Janus nº 19). ISBN: 972-699-
589-2. Schuré, nesta obra apresenta uma «linhagem» de grandes iniciados ( Rama, 
Krisna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão e Jesus)  desta maneira propõe o 
reconhecimento da «doutrina-mãe» através da síntese teosófica das religiões e das 
filosofias, sendo propósito da Teosofia, restabelecer a cadeia dos grandes iniciados, 
considerados como os verdadeiros percursores da humanidade. 

44 A Ordem Rosa-Cruz, teve como fundador Cristian Rosenkrenz, nome simbólico do 
único sobrevivente da família alemã, Von Roesgen Germelshausen., Rosenkren é a 
figura mítica desta ordem, parece ter sido salvo e educado por monges, viajou pelo 
Médio Oriente (Chipre, Damasco, Jerusalém, Egipto, Fez e Península Ibérica) voltando 
à Alemanha-Turíngia onde funda em 1407, Ordem Rosa-Cruz, que após a sua morte 
tem um «adormecimento», renascendo no século XVII e encontrando-se activa até ao 
presente.  
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transmitida. Essa invisibilidade-ocultação, deve tornar-se vsisibilidade-

revelação, através da pintura, para a qual existem ensinamentos que se 

podem itir pelo que estrategicamente é preciso criar a Académie 

Ranson

unef-du-

Faou, identificando momentos bíblicos do Novo testamento, como a 

Anunci

 mítico e místico46.  

                                                          

 transm

 (1909) onde ensinam Ranson, Sérusier e Maurice Denis. 

 

Ensina-se que o artista plástico deve ter a capacidade de converter 

uma sensação em imagem pictórica,  este momento é constituído por dois 

tempos: a «deformação subjectiva», derivada da emoção artística  

reforçando determinados aspectos do tema representado, e a «deformação 

objectiva», que permite ao pintor submeter a representação, à ordem 

estabelecida pela própria linguagem plástica,45 com o propósito último de 

celebrar um acto puramente espiritual. 

 

A travessia esotérica dos Nabis é testemunhada pelos frescos de 

Paul Sérusier para a Igreja Paroquial de Saint-Julien em Châtea

ação, a Cruxificação, a Ressureição, o Baptismo, e a 

Transfiguração de Cristo. Este projecto deve-se ao facto de Sérusier, a 

partir de 1893, se enamorar por  Châteaunef-du-Faou onde passava largas 

temporadas, amadurecendo este projecto que se iniciará em 1914 e será 

concluído em 1918. Estes frescos na sua aparente simplicidade 

aproximam-se do «cristianismo esotérico» teosófico, em que Jesus o 

Cristo é interpretado no plano histórico,

 
45 Maurice Denis, coloca a problemática da pintura como «produto de toda a experiência 

óptica», inseparável da «força exercida pelas rotinas intelectuais de visão», que vem de 
dentro para fora, é da «alma do artista que o verdadeiro Sentimento desponta, mais ou 

46

icado 

menos inconscientemente». Denis num artigo da sua autoria, intitulado: «Definition of 
Neo-Traditionism» (1890) tenta sistematizar o seu entendimento sobre a pintura:  I 
ponto - «We should remember that a Picture – before being a war horse, a nude 
woman, or telling some other story – is essentially a flat surface covered with colours 
arranged in a particular pattern». HARRISON, Charles – op. cit, p. 862-869 

 Após a morte de Blavatsky, a presidência da Sociedade Teosófica será assegurada por 
Annie Besant, eleita em 1907 e cargo que manterá durante 26 anos, entre os vários 
livros que escreveu o «O Cristianismo Esotérico ou Os Mistérios Menores», publ
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Fig. 40 - Imagens dos frescos realizados por Sérusier com episódios bíblicos para a Igreja 
Paroquial Saint-Julien em Chateauneuf-du-Faou, projecto este que tem  influência do 
«primitivismo cristão» praticado pelos monges beneditinos de Beuron. Os frescos são  
concluídos em 1917. 

Maurice Denis, em conjunto com Georges Desvallières, cria os 

«Atliers de Arte Sacra», (1919) onde se pretende f rmo ar artistas e 

 

 

 

 

tes o 

Es

1935). 

e o dinamarquês Mogens Ballin, que na sua caminhada espiritual acabam 

   

artesãos imbuídos do espírito cristão, e dar resposta à reconstrução do 

património da Igreja que havia sido devastado pela I Guerra Mundial

(1914 a 1918). A fraternidade existente nestes ateliers, não podia deixar

de exaltar  o espírito de «irmandade», assumindo a reconciliação entre o

vestígio da mão, que caracteriza os aspectos oficiais e artesanais, e o

artístico eminentemente conceptual, marcando a coerência existêncial. A 

temunhar esta atitude está o projecto da decoração da Igreja d

pírito Santo em Paris, construída entre as Guerras Mundiais (1928 a 

Esta encomenda será realizada através dos Ateliers d'Art Sacré, e 

concretizada por intermédio de murais, frescos, escultura, vitrais, ferro 

artístico e mosaicos, ficando a cargo de Maurice Denis e Georges 

Desvallières os murais e os frescos.  

 

Dos Nabis também fazem parte os pintores holandês  Jan Verkade  

por se converter ao catolicismo, contudo, VerKade vai mais longe na sua 

                                                                                                                                            
em 1905, aborda no capítulo VII A Redenção, no capítulo VIII - Ressurreição e 
Ascensão e no capítrulo IX - A Trindade, abrindo nova interpretação conducente a uma 
síntese iconográfica e iconológica que tem forte componente teosófica no caso de Paul 
Sérusier. BESANT, Annie - O Cristianismo Esotérico. Trad. de E. Nicoll. São Paulo: 
Editora Pensamento, [s. d.], 211 p. p. 112-141. 
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obsessão,  tornando-se monge Beneditino na Abadia Beneditina de 

Beuron, no sul da Alemanha, cuja divisa é: ora, labora et lectio (oração, 

trabalho e estudo bíblico) onde se encontra o padre Desiderius Lenz, 

(Peter Lenz) organizador com Gabriel Wuger (Jacob Wuger) e Lucas 

Steiner (Fridolin Steiner) de uma escola de monges pintores (com alguma 

expressão de 1868 ao início do século XX) influenciados pelos 

Nazarenos, e pela arte Egípcia, uma novidade Napoleónica.  

 

 Lenz47 acreditava que através da arte sacra se poderia aceder à 

essênci

ncia intuída 

pelos artistas de reencontrar o papel do homem numa sociedade que cada 

vez ma

                                                          

a do «cristianismo primitivo», a sua escola teria por missão 

recuperar o «canon», ou os princípios fundamentais da arte sacra, 

baseados na «geometria sagrada», que permitia determinar nas suas 

combinatórias a elaboração das formas ideais, tendo semelhanças com os 

aspectos matemáticos que se podem atribuir à composição musical do 

cantochão, ou «musica sagrada», que acompanha a liturgia da Igreja 

Católica Romana.  

 

O «primitivismo» artístico de Beuron acentua a necessidade de 

«retorno ao paraíso perdido», de raiz romântica,  e à urgê

is o ignora, privilegiando a crescente desumanização imposta pela 

máquina. Maurice Denis, Verkade, Gauguin, Vincent Van Gogh  e 

mesmo Paul Cézanne são «construtores» de «comunidade artística».  Esta 

ideia veio a influenciar o projecto da Bauhaus, não deixando de ser 

interessante encontrar o pintor Paul Klee, adepto da Teosofia, e  professor 

na Bauhaus (Weimar e Dessau 1921-1931) considerado como 

 
47 Para Lenz a «missão» da arte  é convidar o observador  a juntar-se ao «trabalho» de 

Deus, devendo «falar»  ao espírito. As obras não devem ser assinadas, devem resultar de 
um trabalho de equipa, em que o indivíduo-artista se dilui no grupo. A imitação é 
preferível à originalidade, e o vestígio da mão, ou a relação da mão com o espírito (Jean 
Brun) sobrepõe-se a qualquer aspecto tecnicista do campo da arte. Existe uma visão 
sincrética, fundindo as diversas manifestações artísticas na glorificação de Deus.  

 140



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
representante da «arte degenerada», a quem foram confiscados  em 1937, 

102 obras pelos Nazis, e o pintor Wassily Kandinsky,48 também ele 

professor na Bauhaus,  (Dessau, 1922-1933) e teosófo, ambos 

influenciados por um ramo dissidente da Teosofia, fundado por Rudolph 

Steiner, a «Sociedade Antroposófica» (1913), outra ciência do espírito, 

que teve expressão no campo artístico. 

 

A teia de relações é complexa, mas não nos deixa de surpreender 

a ligação entre Schuré e Steiner, consolidada na representação teatral do 

«Drama Sagrado de Eleusis», no Congresso Europeu Teosófico de 1907 

em Munique.  Schuré tinha uma admiração extrema por Richard Wagner,  

com quem se correspondeu. Wagner foi o compositor preferido dos 

Nabis, estes reconheciam na ópera Parsifal49 (1882) o seu próprio 

destino, uma «demanda do Graal», de algum modo a restauração da 

ordem primordial destruída pela queda do homem protagonizada por 

Adão ao ser expulso do Paraíso; a lenda do Santo Graal simboliza a 
                                                           
48 Johannes Itten também foi professor na Bauhaus, é extremamente influenciado por 

Eduoard Schuré através dos Os Grandes Ini
sistema religioso com princípio dualista be

ciados,  torna-se fervoroso «masdaísta», 
m-mal, oriundo da antiga Pérsia, cujo 

fundad r é Zoroastres (séc. VII a. C.), Itten aplica os seus conhecimentos esotéricos à 
pintura, dirigiu inclusivamente o «Centro Masdaísta Suiço» (1926). Piet Mondrian adere 
à Teo
Schur

Outubro, 1895, apoiado em textos da autoria de  Wagner como: - L'Art et la Révolution. 
Trad. de Jacques Mesnil.  Bruxelas: Administration, 1898, 96 p. (Bibliothèque des 
"Temps Nouveaux" nº 13) e  - A Obra de Arte do Futuro.Trad. de José Justo. Lisboa: 

amberlain.net/wagneraufsaetze/revuedesdeuxmondes2.html

o

sofia e tal como Itten fica fortemente impressionado Os Grandes Iniciados de 
é, Blavatsky, Annie Besant, Rudolf Steiner e Krishnamurti, são autores do seu 

conhecimento.  
49 A ópera Parsifal de Wagner, em termos de propaganda tornará «visível» o drama 

germânico imposto ao povo alemão desde a ascensão até à queda de Hitler, o qual tinha 
uma admiração ilimitada pelo compositor e pelas suas posições políticas. Houston 
Stewart Chamberlain  genro de Wagner, casado com Eva Wagner, tem vasta obra 
literária, entre os muitos ensaios que escreve sobre Wagner destacamos «A Doutrina 
Artística de Richard Wagner» publicada na Revue des Deux Mondes, Paris, 15 de 

Antígona, 2003, 270 p. ISBN: 972-608-163-7. As ideias de Chamberlain tiveram grande 
significado para a ideologia do Nacional Socialismo, através da sua obra: «As 
Fundações do Século XIX» (1899) onde considera como raça Teutónica pura e 
dominadora, criadora de civilização e os Judeus como a causa da degeneração 
civilizacional a que fomos conduzidos. Hitler transporta as ideias de Chamberlain para 
Mein Kampf ,(A Minha Luta) bem como Alfred Rosenberg  na obra Der  Mythus des 20 
Jahrhunderts (1930 - O Mito do Século XX).  A propósito de Chamberlain veja-se: 
http://www.hsch
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possibilidade de restabelecer  em qualquer lugar  um centro espiritual, à 

imagem do Paraíso perdido.  

 

 

3.11.2 MICRO-NARRATIVAS, DECADÊNCIA E 

VAPORIZAÇÃO DA ACADEMIA 

          As sociedades industrializadas do século XIX confrontam-se com a 

religios

exercendo en plásticos. Podemos 

identificar um «padrão», no caso emblemático em Joséphin Péladan, o 

Péladan rapidamente adquire o estatuto de «iniciado», é o 

f

pa

F

ar

ch

as

a 

pe

co

 

idade urbana configurada por centenas de «escolas esotéricas»,  

orme fascínio sobre os artistas 

mentor dos já citados Salões da Rosa-Cruz, cujo romance Le Vice 

Suprême (1884) de temática esotérica o notabilizam, pois a atmosfera 

cultural parisiense está receptiva às obras, à maniera de Gérard de 

Nerval, autor «A Lenda de Hiram, ou a História da Rainha da Manhã e  

de Solimão»  inicialmente  integrado no livro «A Viagem no Oriente» 

(1851) e cujo tema é querido à Franco-Maçonaria Francesa, despertando 

nos leitores possíveis ligações aos Templários e à misteriosa campanha 

do Egipto de Napoleão Bonaparte.  

 

undador da «Ordem da Rosa-Cruz e do Templo do Graal» (1891), 

rticipa activamente nas revistas de arte francesas, como Le Mercure de 

rance, La Gazette Artistique, La Plume L' Artiste, Studio, e na revista de 

te internacional. L'Artist., onde está o seu amigo Théophile Gautier  

efe redactor, crítico literário e romancista. Nestas publicações expressa 

 suas ideias sobre o papel de uma arte idealista e mística que recuperará 

faculdade de sentir e contemplar, baseada na nostalgia de uma harmonia 

rdida, um shangri-la, um «sem lugar onde»  idealizado por  uma 

munidade de artistas  vivos,  projectando  para  o futuro a sua utopia. O 
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artista, enquanto ser privilegiado pela sensibilidade e intuição é capaz de 

contemplar e tem poder criativo para materializar imagens do divino e 

traze-las à visibilidade dos homens através das suas obras para a elevação 

da alma. 

Os «serões», «salões», «conferências», e o «teatro» fazem parte 

da estratégia de acção e  visibilidade da «Ordem da Rosa-Cruz do 

Templo e do Graal» da qual Sar Mérodack Péladan1 é o «Grande 

Mestre». A confirmá-lo está o «Manifesto e Regras dos Salões da Rosa-

Cruz» publicado no Le Figaro de 2 de Setembro1891, onde, do conjunto 

de 27 regras que permitem o acesso ao Salão, destacamos as seguintes 

por serem definidoras do programa artístico Rosa-Cruz: 

«Rules (...) I  - The Order the Rose+Croix du Temple is now 
enlarged to encompass the Rose+Croix esthétique in order to restore 
the cult of the IDEAL in all its splendour with TRADITION as its base 
and BEAUTY as its means. 

II – The Salon de la Rose+Croix wants to ruin realism, reform 
Latin taste and create a scholl of idealist art. 

V – The Order favours first the Catholic Ideal and Mysticism. 
After Legend, Myth, Allegory, The Dream, The Paraphrase of great 
poetry and finally all Lyricism, the Order prefers work which hás a 
Mural-like character, as being of superior essence.». 2

Os Salões Rosa-Cruz, organizados por Péladan, vão de 1892 a 

1897, contudo as ideias Rosacrucianas difundiram-se rapidamente pela 

                                                           
1 Sar Mérodack é uma designação babilónica Marduk, ou hebraica Merodach, que 

significa  «filho do sol», pode ser também interpretado como aquele que tem o poder 
«criador do mundo e da humanidade». 

2  HARRISON, Charles – op. cit, p. 1054-1060. No «Manifesto and Rules of the Salon de 
la Rose+Crouix» (1892) de Joséphin Péladan - faz-se menção aos Pré-Rafaelitas, e ao 
convite a fazer a Edward Burne-Jones a Arnold Bocklin, pintor alemão romântico 
próximo da imagética simbolista, bem como a uma infinidade de temas rejeitados, 
mesmo que com um acabamento perfeito como a Pintura Histórica à maneira de 
Delaroche, pintura patriótica e militar, todas as representações contemporâneas da vida 
privada e pública, o retrato, excepto se não for datável, todas as cenas rústicas, as 
paisagens excepto se compostas à maneira de Poussin, cenas de mar e pescadores, todas 
as coisas humorísticas, orientalismos, e por último todos os animais domésticos e os 
relacionados com os desportos, flores, frutos estilos de vida, acessórios. Seriam bem-
vindos os temas do dogma católico, interpretação das teologias orientais, excepto 
aqueles das raças amarelas, alegorias à maneira de Puvis Chavannes e o nu feito sublime 
à Leonardo ou Michelangelo.  
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intelectualidade parisiense, sendo debatidas com regularidade na 

Académie Julian, os jovens Nabis estão atentos,  no entanto sentem-se 

mais seduzidos pela «Teosofia».  

 

A «arte como procura de Deus através da beleza» é a missão 

suprema dos artistas e a sua colaboração com os Rosacrucianos revela-se 

do maior significado. Participam nos Salões artistas como o compositor 

Erik Satie, contudo a presença de Wagner é constante, e podemos 

destacar os pintores Jean Delvill, Émile Bernard,  Fernand Khnopff,  e 

Fig. 41 - Pinturas de Je
direita «A Escola de P

Georges Rouault.  

an Delville, à esquerda o retrato de «Sâr Joséphin Péladan» (1891) e à 
latão» (1898), segundo Schuré e Blavasky, Platão foi um dos grandes 

m Portugal, Blavatsky, Annie Besant, Shcuré, Steiner, não são 

descon

iniciados. Delville representa Platão iniciando os  neófitos.  
 

E

hecidos da intelectualidade portuguesa, a influência faz-se por via 

francesa, e deve-se ao arquitecto António Rodrigues da Silva Júnior  

inscrito na Sociedade Teosófica de França, o encaminhamento os futuros 

teosofos portugueses ( a partir de 1920) ou funcionando como figura 

abonatória caso o candidato contacta-se directamente com Paris.  É neste 

período que Silva Júnior  conhece o advogado João Antunes, autor do 

livro «Teosofia»,(1915) editado pela Livraria Clássica Editora na 

colecção «Psicologia Experimental», n.º 8, e  responsável pelo convite ao 

poeta Fernando Pessoa para que traduzisse do inglês para português 

algumas das principais obras teosóficas. João Antunes e Silva Júnior, são 

os grandes responsáveis pela fundação da Sociedade Teosófica 
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Portuguesa (1921) e seus impulsionadores, ficando João Antunes como 

Secretário-Geral e Silva Júnior como um dos Vice-Secretário-Geral.3  

 

   Pessoa encarna o papel de tradutor com alguns pseudónimos, 

esta ta

e 
Teosofia,

encontr

                                                          

refa de mera sobrevivência económica, aproxima-o do ideário 

teosófico, encarnando heterónimos no seu ser. Ironizando o poeta define-

se profissionalmente : «Profissão: A designação mais própria será «tradutor», 

a mais exacta a de «correspondente estrangeiro em casas comerciais». O ser 

poeta e escritor não constitui profissão, mas vocação». A este propósito o 

escritor e crítico literário João Gaspar Simões, amigo do poeta diz-nos:  

«É de Setembro de 1915 a sua tradução do Compêndio d
 de C.W. Leadbeater, o primeiro volume da Colecção 

Teosófica e Esotèrica publicada pela Livraria Clássica Editora, de 
Lisboa, e de que Fernando Pessoa foi, em grande parte, orientador e 
quase único tradutor. Principiada a 9 de Setembro, estava  concluída a 
25 de Outubro, tendo aparecido em princípios de 1916. A ela se 
seguem, com pequenos intervalos, em tradução do mesmo Fernando 
Pessoa, Ideias da Teosofia, de Annie Besant, Clarividência, de C. W. 
Leadbeater, Auxiliares Invisíveis, do mesmo autor, A Voz do Silêncio e 
Outros Fragmentos Selectos dos Livros dos Preceitos Áureos, traduzido 
(para o inglês, de onde são vertidos pelo poeta) e anotado por H. P. B., 
Luz sobre o Caminho e o Karma, transcritos por M.C:, Conferências 
Teosóficas, de Annie Besant, este já traduzido sob o pseudónimo de 
Fernando de Castro, a que se seguem Os Servidores da Raça Humana 
Actual, de C. W. Leadbeater, e o Mundo de Amanhã, do mesmo autor.4

 Fernando Pessoa tem um círculo de amigos onde podemos 

ar o poeta Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros 

casado com a pintora Sara Afonso (Almada conhece Pessoa em 1913 e 

publica um artigo sobre as caricaturas de Almada Negreiros), o pintor 

 
3 NOBRE DOS SANTOS, Alexandre - Para a História da S.T.P. na Passagem do seu 60.º 

Aniversário. Lisboa: Portugal Teosófico Número Especial, n.º 4, Out/Nov/Dez, (1981), 
p. 3-49. e Para  a História da S.T.P. Lisboa: Portugal Teosófico, n.º 8, Out/Nov/Dez, 
(1982), p.34-64. Contactámos o actual Secretário-Geral da S.T.P., Dr. Humberto 
Álvares da Costa, que nos prestou esclarecimentos fundamentais sobre a introdução e 
ideário da Teosofia em Portugal, é também director da revista Portugal Teosófico, com 
um conjunto vastíssimo de artigos publicados. 

4SIMÕES, João Gaspar - Vida e Obra de Fernando Pessoa, História duma Geração. 
Lisboa, Livraria Bertrand, 1973, 715 p. (Figuras de Todos os Tempos), p. 541-542. Veja-
se ainda no Livro Segundo a Décima Parte - Iniciação Esotérica, p. 531- 591.  
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Santa Rita Pintor, o poeta Raul Leal, o escritor António Ferro, futuro 

responsável pela Secretariado da Propaganda Nacional do Estado Novo 

de 1933 a  1950, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, o pintor José 

Pacheco, poeta  Alfredo Pedro Guisado são os principais colaboradores 

da revista Orpheu5 (1915) da qual foram realizados 3 números mas 

apenas publicados os dois primeiros. Fernando Pessoa refere-se a esta 

publicação da seguinte maneira: 

«O Orfheu é uma revista trimestral da qual, embora tenha 
começado há ano e m

e Alma jo título 

                                                          

eio, só se publicaram três números. Isto nada 
significa. Cada número tem cerca de oitenta páginas e poucos 
colaboradores. Alguns figuram nos três números, outros alternam-se. 
São extraordinariamente variados atendendo ao seu reduzido número e 
ao facto de todos serem muito modernos. Cada número acrescenta um 
novo interesse a este maravilhoso movimento sintético. Aguardo 
ansiosamente o quarto número. Pode ser disparate, embora seja 
verdade, dizer que há mais imprevisto e interesse em Orpheu do que na 
presente guerra.»6

Fig. 42 - O poeta Fernando Pessoa fascinou pintores como Lima de Freitas 
da Negreiros, à esquerda a pintura de Lima de Freitas, cu

revela o lado místico de ambos (pintor e poeta)  «Calmo na Falsa Morte - 
No Túmulo de Christian Rosenkreutz, de Fernando Pessoa»,(1985) e à 
direita de Almada Negreiros, «Retrato de Fernando Pessoa» (1954). 

 
5 PEREIRA, Paulo; [et al.] – op. cit, p. 369-405. Raquel Henriques da Silva, colabora nesta 

publicação com um ensaio initulado: «Sinais de ruptura: «livres» e humoristas.» onde a 
investigadora apresenta com detalhe minucioso o contexto artístico em que é gerada a 
publicação Orpheu.  Schuré em Os Grandes Iniciados, dedica especial atenção a 
Orpheu : «Foi Orfeu o génio vivificante da Grécia sagrada aquele que despertou a sua 
alma divina. A sua lira de sete cordas envolve todo o universo. Cada uma das cordas 
corresponde a uma feição da alma humana, contendo a lei de uma ciência e de uma arte. 
Perdemos a chave da sua plena harmonia, cujos tons entretanto não deixaram de vibrar 
nos nossos ouvidos. SHCURÉ, Eduoard, - op. cit, p. 169. 

6 AAVV – Todo Almada. Lisboa, Contexto Editora, 1994. p 248. ISBN: 972-575-178-7. p. 
18.                                                                                                                                                                                              
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Com o início do século XX, fervilham movimentos artísticos, 

posições estéticas e filosóficas «subterraneamente» contaminados pelos 

esoterismos que tentam arquitectar «ciências do espírito» e que vão 

alterar todo o panorama cultural e artístico europeu, respira-se 

«modernidade», porém, o pensamento plástico da academia que deveria 

ser o garante e polo  cultural, legitimada pela investigação com 

ressonâncias na formação artística,  passando inevitavelmente pela 

teorização do discurso artístico através da História da Arte, da Estética e 

da Crítica da Arte, afirmando-se pela sua divulgação por intermédio de 

conferências, concursos, e exposições está «petrificado» na École des 

Beaux-Arts, ensombrada pelo «enigma egípcio»,  fica alheada e isolada, 

afirmando a sistemática exclusão das propostas modernistas. O espírito 

académico fecha-se, fica sem horizonte, sem futuro. 

 

Lentamente a Academia agoniza, dentro de si geram-se 

mecanismos defensivos que vão lentamente esvaziando a sua autoridade 

como Pierre Bourdieu apresenta, de forma demolidora em l'academica 

mediocritas referindo-se ao  homo academicus:  

«(…) Le culte du «brillant», à travers les facilités qu’il procure, 
les fausses audaces qu’il favorise, les travaux humbles et obscures qu’il 
décourage, s’oppose moins qu’il ne paraît aux prudences de 
l’accademica mediocritas, à son épistémologie du soupçon et du 
ressentiment, à son horreur de la liberte et du risque intellectuels; et il 
concourt avec le rappel au «sérieux», à ses placements prudents et à 
ses petits profits, pour contrarier ou décourager toute pensée propre à 
déranger un ordre fondé sur la défiance à l’égard de la liberté 
intellectuelle, voire sur une forme très spéciale d’anti-
intellectualisme.»7   

 
 

                                                           
7 BOURDIEU, Pierre - Homo Academicus. Paris: Minuit, 1984, 289 p. ISBN: 2-7073-

0696-7. p. 126-127 
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4  CIBERCULTURA 

 

4.1  CIBERCULTURA E TECNO-IMAGINÁRIO  

 

 

Entendemos Cibercultura como dimensão «imaginotécnica», em 

que a raiz ciber é indissociável da artificialidade do «pensamento 

cibernético» que possui a particularidade de construir modelos em 

qualquer domínio do conhecimento, indiferentemente das categorias pré-

estabelecidas, o que provoca a «invasão» e interligação de áreas 

aparentemente afastadas das múltiplas constelações disciplinares que 

fazem parte do conhecimento humano.   

 

O conceito de  cybernetics (cibernética) é da autoria de Norbert 

Wiener, um matemático norte americano que em 1948 publica, através do 

Massachusetts Institute of Technology, o livro intitulado Cybernetics, or 

Control and Communication in the Animal and the Machine, onde 

elabora uma teoria de comando e comunicação aplicável tanto à máquina 

como ao homem. Este mesmo livro é posteriormente (1961) 

complementado com uma segunda parte, na qual encontramos o capítulo 

XI - Sobre Máquinas que Aprendem e se Autoreproduzem, onde faz um 

alerta para o elevado risco e nível de complexidade das futuras máquinas:  

«Nada tan peligoroso como contemplar la II guerra mundial. 
Merece la pena reflexionar si no existe parte de peligro intrínseco en el 
uso imprudente de máquinas que aprenden. Repetidas veces he oído 
decir que las máquinas que aprenden no pueden acarrear nuevos 
riesgos porque podemos desconectarlas cuando queramos, pero, 
podemos realmente? Para desconectar eficazmente una máquina es 
necesario disponer de la información respecto al punto en que se há 
llegado en la situación de peligro. El simples hecho de que hayamos 
construido nosotros la máquina no nos garantiza que dispongamos de 
la información pertinente para hacerlo. Esto es algo ya implícito en la 
afirmación de que la máquina de jugar al ajedrez sea capaz de derrotar 
al que la há programado, y tan sólo en un plazo corto de 
funcionamento. Además, la rapidez de operación de las máquinas 
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digitales modernas entorpece nuestra capacidad para percibir y 
discernir los indicios de peligro » 1

A perversidade do poder ou da Cibercultura concentra-se em 

campos restritos de decisão como os estados, as transnacionais, os mass 

media, e as instituições internacionais públicas ou privadas, o que 

provoca  fenómenos de transgressão a todos os níveis, identificados com 

minorias que se agrupam e tomam a forma de culturas underground  e 

PoP, que caracterizam largas faixas das juventudes europeia e norte- 

americana do pós II Guerra Mundial e com maior incidência a partir da 

década de oitenta, momento em que se começou a generalizar o acesso e 

a posse do computador pessoal. 

 

A estratificação tecno-imaginária das gerações do pós-guerra, 

quase que pode ser feita de forma simplista, pelas tecnologias ligadas à 

comunicação de massas. Assim, às gerações da televisão,  onde  se  

situam  os nossos  pais, sucedem-se a do computador, a das redes, e por 

último a da realidade virtual. As arquitecturas mentais resultantes da 

hibridez biotecnológica, celebradas pela biónica2, e o constante recurso 

às novas tecnologias da informação, geram cruzamentos entre humanos e 

máquinas, cada vez mais sofisticadas que permitem, num futuro próximo, 

“carregar” instantaneamente «oceanos de informações». Seremos 

habitados momentaneamente por «pessoas que nunca fomos e 

deixaremos de ser», através de implantes, espécie de portas de ligação a 
                                                           
1WIENER, Norbert - Cibernética o EL control y comunicación en animales y máquinas. 
Trad. de Francisco Martín. Barcelona: Tusquets, 1998. 270 p. (Metatemas , 8). ISBN: 
84-7223-452-5. p. 226. Também do mesmo autor - Inventar: Sobre la gestacion y el 
cultivo de las ideas. Trad. de Ambrosio García. Barcelona: Tusquets, 1995. 195 p. 
(Metatemas , 40). ISBN: 84-7223-898-9,  onde podemos encontrar uma forte ligação 
entre a matemática e a sua aplicabilidade às máquinas-engenharia, tendo Wiener 
contribuído para a generalização das novas tecnologias ligadas ao armazenamento de 
dados e comunicação.  
2 Biónica, estuda o funcionamento dos seres vivos com o intuito de criar modelos 
funcionais enquadráveis em dispositivos técnicos. A Bioengenharia está associada à 
criação de dispositivos médicos (ex: corações artificiais, válvulas) introduzíveis no 
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programas informáticos. Assistimos à profunda alteração da nossa 

relação com o real, do nosso modo de pensar, pela constante interposição 

de filtros tecnológicos que já funcionam como extensões e próteses para 

explorar o mundo virtual. 

 

É neste contexto de «caverna platónica virtual» que podemos 

situar a alegoria da Cibercultura, e ninguém melhor para o fazer do que 

Pierre Lévy:  

«(…) «a cibercultura exprime a ascensão de um novo universal, 
diferente das formas culturais que a precederam na medida em que ele 
se constrói sobre a indeterminação de um qualquer sentido global.»3  

 

A «mecânica celeste», que presidiu à construção da comunicação 

de massas pretendia difundir dados que contêm matéria informativa 

unidireccional, cujo público alvo era não identificado e com perfis 

indiferenciados, uma massa informe de destinatários, - «verter sobre». O 

tempo de integração dessa «qualquer coisa» que surge em campo, 

provoca uma compactação entre o estímulo e a reacção, levando o 

espectador a transferir-se de programa para programa, a uma velocidade 

que não lhe deixa aceder, interiorizar os conteúdos ou mensagens por 

diminutas que sejam. O abandono das classificações mentais, que 
                                                                                                                                               
corpo  humano e tem como sub-áreas as, engenharias biomecânica, bioeléctrica e 
bioquímica.   
3 LÉVY, Pierre - Cibercultura. Trad. de José Ferreira. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. 
281 p. (Epistemologia e Sociedade , 138). ISBN: 972-771-278-9.LÉVY, p. 15. Pierre 
Lévy, é um autor fundamental na compreensão da cibercultura, pelo que são 
apresentados as seguintes obras: As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do 
Pensamento na Era Informática. Trad. de Fernanda Barão. Lisboa: Instituto Piaget, 
1994. 263 p. (Epistemologia e Sociedade , 23). ISBN: 972-9295-99-9, - A Máquina 
Universo: Criação, Cognição e Cultura Informática. Trad. de Maria Guimarães. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1995. 240 p. (Epistemologia e Sociedade ,27). ISBN: 972-8245-29-7. - 
Ideografia dinâmica: para uma imaginação artificial? Trad. de Manuela Guimarães. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 226 p. (Epistemologia e Sociedade). ISBN: 972-8329-79-
2. - A Inteligência Colectiva: Para uma Antropologia do Ciberespaço. Trad. de Fátima 
Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 308 p. (Epistemologia e 
Sociedade , 68). ISBN: 972-8407-02-5, e - LÉVY, Pierre - O que é o Virtual? Trad. de 
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permitem «arrumar» as ideias, e que possibilitariam a transformação do 

indivíduo, criando outros comportamentos, deve-se em grande parte aos 

aspectos tecnológicos que subordinam a mediatização do  conteúdo da 

comunicação que se deseja fazer chegar a um auditório à escala do 

planeta. 

 

A instauração das «demotecnocracias», nas sociedades 

concentracionárias pós-industriais tornou-se o paradigma do domínio à 

escala planetária. Entende-se por demo/tecno/cracia, o poder exercido e 

imposto por governos que são meras concentrações de técnicos que 

exercem tiranias tecnicistas legitimadas democraticamente, reduzindo o 

cidadão a votante, cuja violência é directamente proporcional à 

capacidade real de estado de vigilância e repressão dos seus membros, e à 

manutenção da condição escrava decorrente da crescente precaridade do 

trabalho, considerando e encarando o homem como um possível 

«projecto de humanização», cuja viabilidade lhe é alheia. 

 

Na Cibercultura engendra-se a imagem do corpo tecnicizado, pois 

a existência real tornou-se insuportável. Para sobreviver é necessário 

cumprir o ritual das «sombras chinesas», das quais apenas apercebemos a  

forma,  tudo deixou de fazer sentido, é urgente fazer delete,  como se em 

cada dia se renascesse, por outras palavras esvaziar-se e apagar a 

visualidade quotidiana,  vestindo-se para ser um «qualquer» 

irreconhecível, um estranho no seu próprio corpo como Giorgio 

Agamben nos diz:  

«Nunca como hoje o corpo humano - sobretudo o feminino - foi 
tão maciçamente manipulado e, por assim dizer, imaginado de alto a 
baixo pelas técnicas da publicidade e da produção mercantil: a 
opacidade das diferenças sexuais foi desmentida pelo corpo transexual, 
a estranheza incomunicável da physis singular abolida pela sua 

                                                                                                                                               
Sandro Patrício Gama Nóbrega. Coimbra: Quarteto, 2001. 152 p. (Colecção 
Ciberculturas ,3). ISBN: 972-8717-04-0.   
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mediatização espectacular , a mortalidade do corpo orgânico posta em 
dúvida pela promiscuidade com o corpo sem órgãos da mercadoria, a 
intimidade da vida erótica refutada pela pornografia. Todavia, o 
processo de tecnicização, em vez de investir materialmente o corpo, 
estava orientado para a construção de uma esfera separada que não tinha 
com ele praticamente nenhum ponto de contacto: não foi o corpo que 
foi tecnicizado, mas a sua imagem.»4

 

 Não podemos esquecer que deixámos de ser proprietários do 

próprio corpo, com toda a legalidade elaborada pelos técnicos das 

demotecnocracias, o corpo de qualquer cidadão é pertença do Estado, 

legislou-se o «saque» dos órgãos, considerados como «dádiva ou colheita 

de tecidos ou  órgãos de origem humana para fins diagnósticos ou para 

fins terapêuticos e de transplante» - Assembleia da República 

Portuguesa, Lei 12/93 de 22 de Abril ». São potenciais dadores, post 

mortem, as pessoas que não tenham manifestado, junto do Ministério da 

Saúde a sua qualidade de não dadores. «Artigo 10 - nº1, para que conste 

no Registo Nacional de Não Dadores do Ministério da Saúde». 

 

O desejo de tecnologia, contrariamente ao que vulgarmente se 

escreve, transcende a antítese das fábricas do olhar, uniformizantes, 

monótonas e redundantes, como a exposição longa e lenta dos «mass-

média», com especial destaque para a televisão. É a procura da 

individualização tecnológica e da construção da própria tecno-imagem, 

porque no mundo real é-se um «produto» descrito por números de série 

de cartões que são marcadores de instituições. Tornou-se difícil, na 

presente sociedade tecnicizada de índole espectacular falar de identidade, 

de imaginário colectivo de um determinado país, e presentemente, nem 

mesmo numa concepção nacionalista poderíamos afirmar que o 

imaginário português transporta em si um passado mítico que nos 

                                                           
4 AGAMBEN, Giorgio - A Comunidade que vem. Trad. de António Guerreiro. Lisboa : 
Editorial Presença, 1993. 86 p. (Hipóteses actuais 1). ISBN: 972-23-1667-2. p. 42 
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condicionava nostalgicamente, porque o «hoje» implodiu no «já» e em 

«qualquer lugar».  

 

Adriano Duarte Rodrigues, num artigo intitulado, Devir Nómada 

da Sedentarização, diz um pouco como Júlio Verne na óptica do 

«viajante imóvel», interrogado-nos subtilmente quanto aos prazeres do 

«tecno-nomadismo»:  

«Com o fim da velocidade de deslocação e o começo da 
instantaneidade de representação  será  ultrapassado  o limiar  da  
realidade.  As  imagens  e  as  mensagens disponíveis nas redes de 
informação passarão assim a operar uma nova modalidade de 
nomadismo. O devir instantâneo  das imagens e dos discursos 
consumou um longo processo de sedentarização das civilizações. A 
época actual possibilitará assim, pela primeira vez, a fruição dos 
prazeres do nomadismo, associada às vantagens da sedentarização».5  

 
Tanto Derrick de Kerckhove, como Giovanni Sartori, em sintonia  

com Adriano Duarte Rodrigues, ensaiam, com alguma curiosidade, uma 
noção de  pós-pensamento. Sartori em Homo Videns, diz: 

 
 «(...) a televisão inverte o progredir do sensível para o inteligível e 
reverte-o no ictu oculi, num regresso ao ver puro e simples. A televisão 
produz imagens e apaga os conceitos; mas, desta forma, atrofia a nossa 
capacidade de abstracção e com ela toda a nossa capacidade de 
compreender.» 6

 

 A cibercultura está associada à «fastcultura», revela-se através 

das cadeias «alimentares» espalhadas por todas as grandes capitais, pelo 

que se torna monótono ver o mesmo em qualquer tempo e lugar. 

Assistimos às peregrinações aos santuários culturais, zonas de 

legitimação e beatificação,  constatando a redundância, como por 

                                                           
5 RODRIGUES, Adriano Duarte – O Devir Nómada da Sedentarização. Lisboa: Atalaia, 
nº 3, (1997), p. 53-60  
6 SARTORI, Giovanni - Homo Videns: Televisão e Pós-Pensamento.Trad. de Simonetta 
Neto. Lisboa: Terramar, 2000. 194 p. (Ideias , 1). ISBN: 972-710-258-1. p. 39 e 
KERCKHOVE, Derrick de - A Pele da Cultura: Uma Investigação Sobre a Nova 
Realidade Electrónica. Trad. de Luís Soares e Catarina Carvalho. Lisboa: Relógio 
d'Água, 1997. 294 p. (Comunicação e cultura , 1). ISBN: 972-708-341-2. 
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exemplo à magnífica exposição intitulada «A Arte da Motocicleta» 

organizada pelo Museu Guggenheim, e vista em Nova York (1998) e em 

Bilbau (1999-2000), reproduzida ou tendo o seu equivalente nas «As 

Motos do Século, o Século das Motos» em Lisboa, no Pavilhão FIL da 

Expo, em Agosto de 2000.  

 

Acrescem à problemática da Cibercultura, «práticas mágicas» que 

fazem parte da mitificação realizada pelos avataras, «encarnações 

divinas» das novas tecnologias, sobre as grandes vantagens da sua rápida 

implementação planetária, cujo paradigma é Bill Gates. Porém, estes 

«tecnofeiticeiros» servem-se dos  processos tradicionais empresariais, 

políticos e da comunicação de massas, porque sabem que a grande 

maioria da humanidade não tem sequer as condições mínimas de 

sobrevivência e possuir computador pessoal em casa  ligado a uma rede, 

pode transformar-se  nas suas prioridades imediatas, sobrepondo-se à 

própria necessidade real de se alimentar, pois tornou-se tecnicamente 

possível  inocular essa «necessidade» através de habituais “engenhos” de 

consumo.  

 

 

4.2 INSTANTANEADADE  E INTERFACES, O DEVIR DA 

CIBERCULTURA  

 

 

    A  volatilização da individualidade faz parte dos procedimentos  

das sociedades concentracionárias, cujos destinos tecnológicos sempre 

estiveram relacionados com os sistemas sofisticados de vigilância que se 

reflectem nos métodos de adestramento, recorrendo ao clássico 

condicionamento da punição e da recompensa. Contudo, até estes 

mecanismos de repressão,  amplamente  usados pelos estados, com toda a  
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«legalidade», são obsoletos na sua perversidade quando está em questão a 

anulação da individualidade e do próprio homem, passando a 

imprevisibilidade do ser humano, porque distinto biológica e 

culturalmente, a ser determinada pela biotecnologica que caracterizará a 

nova espécie construída em sistema fechado, por definição um sistema 

não vivo.(Konrad Lorenz) 

 

Jean Baudrillard, em «Simulacros e Simulações», coloca a 

implosão do sentido nos media, como «radiação» que devora os seus 

próprios conteúdos, o que produz na circularidade tecnológica, a 

irracionalidade contida num fragmento descontextualizado: 

« É inútil interrogarmo-nos se é a perda da comunicação que 
induz esta sobrevalorização no simulacro ou se é o simulacro que está 
primeiro, com fins dissuasivos, os de curto-circuitar antecipadamente 
toda a possibilidade de comunicação (precessão do modelo que põe fim 
ao real). É inútil interrogarmo-nos sobre qual é o primeiro termo, não 
há, é um processo circular - o da simulação, o do hiper-real. Hiper-
realidade da comunicação e do sentido. Mais real que o real, é assim 
que se anula o real.» 1  

A velocidade da resposta comunicacional computorizada à 

solicitação do utilizador acelerou-se de tal forma que passou a ser 

instantânea. O intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da 

mensagem deixa de existir, e Baudrillard ao desmontar a formula-chave 

de Macluhan- «medium is message»  (o medium é a mensagem) coloca-

nos perante a transmutação do sistema de comunicação humano num 

dispositivo tecnológico em que emissor e receptor se fundem e deixam de 

ser assinaláveis devido às unidades de processamento central (CPU- 

Central Processing Unit) que interpretam e executam os programas à 

velocidade da luz, fazendo desaparecer o hiato entre a acção e a reacção, 

gerando um fluxo contínuo entre todos os conteúdos cuja acessibilidade é 

instantanea, em «tempo real».  

                                                           
1BAUDRILLARD, Jean - Simulação e Simulacro. Trad. de Maria Pereira. Lisboa: 
Relógio d'Água, 1991. 223 p. ISBN: 972-708-141-X. p. 150 
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No ensino tradicional do desenho, para facilitar a aprendizagem, 

usam-se imagens tacto-visuais como a aderência de uma teia de gase 

embebida em cera que se justapõe por camadas ao corpo nu do modelo, 

exercitando mentalmente a volumetria da sua forma do modelo. 

Metaforicamente «tacteamos» o corpo e convertemos a 

tridimensionalidade percepcionada e interpretada num desenho. Essa teia 

tem equivalência nos «olhos Sony» de uma câmara digital, ou através de 

um programa de tratamento de imagem 2D ou 3D, ao fazerem o 

«rendering» de modelo tridimensional, calculando as superfícies, a 

iluminação e recobrindo-as com texturas mimetizadas da natureza ou 

artificiais e construindo um modelo digital, estabilizado e gravado com 

nome de ficheiro, para posterior reconhecimento documental.  

 

A criação de modelos tanto em 2D ou em 3D, alguns deles 

totalmente gerados em computador, atingem um perfeccionismo hiper-

real tão grande que permitem antever a alteração dos  estereótipos de 

beleza impostos através da moda e do multimédia. A evocação de «Lara 

Croft», uma personagem de um jogo de computador «Tomb Raider», que 

ao transitar para o cinema onde é interpretada pela actriz Angelina Jolie, 

torna real um facto, pese embora,  pertencente a um «passado distante», 

pois além da escultural «beleza digital» que caracterizará os protótipos, 

depararemos com «silos» inesgotáveis de qualidades humanamente que 

funcionarão como modelos e referências para os humanos. Julius 

Wiedemann, em «Digital Beauties»2 (belezas digitais), apresenta uma 

imensa galeria de beldades para todos os gostos, realizadas por artistas e 

designers que provam a incapacidade humana de discernir entre um 

protótipo digital desejável e um ser humano pleno das suas contradições e 

imponderáveis. 
                                                           
2 WIEDEMANN, Julius - Digital Beauties: 2D & 3D computer Generated Digital 
Models, Virtual Idols and Characters. London: Taschen, 2001. 575 p. ISBN: 3-8228-
1628-0. 
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Fig. 43 - A evolução enorme entre a década de 80 (imagens à esquerda) e o 
início do século XXI a que se referem as imagens do centro, da autoria do norte 
americano Glenn Dean, e à direita, do brasileiro Alceu Baptistão, ambas de 
2001, com o software Adobe Photoshop - Maya 

Nas comunicações humanas, o tempo, ou o intervalo entre a 

emissão e a recepção da mensagem, mais ou menos dilatado, é a reflexão; 

este compasso de «espera» faz emergir o imaginário e implica o corpo 

físico na captação entendida como envolvência de um determinado 

espaço, é a  unidade do «ser total do corpo» que faz a reflexão ( José 

Gil3).  É nessa reflexão em que o corpo se encontra exposto no espaço, 

«perscrutado» pelos sentidos, que este acto se inscreve nas ideias que o 

enquadram e dão sentido. A anulação deste intervalo-reflexão pela 

instantaneidade on line  (em linha), o que quer dizer directamente 

acessível a partir desse terminal, faz entrar num contínuo fluxo 

informativo que se reorganiza constantemente através de estratégias 

processadas por computadores, apresentando na imatrialidade digital, a 

apropriação do imaginário colectivo humano e transmutando-o em 
                                                           
3 José Gil  é professor Catedrático da Universidade Nova de Liaboa, responsável pela 
disciplina de Estética e Filosofia Contemporânea, foi também professor universitárioa 
em França, bem como colabora regularmente com o Colégio Internacional de Filosofia 
de Paris, Universidades Norte e Sul Americanas. A sua formação académica no âmbito 
da filosofia é de escola francesa (licenciatura, mestrado e doutoramento) sendo 
influênciado por Roland Barthes, Gilles Deleuze e Jacques Derrida. Tem vasta obra 
publicada da qual destacamos: A imgem-nua e as pequenas percepções: Estética e 
Metafenomenologia. Trad. de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio D'Água, 1996. 132 
p. ISBN: 972-708-299-8.- Metamorfoses do Corpo. 2ª ed. Lisboa: Relógio D'Água 
Editores, 1997. 222 p. (Antropos) ISBN: 972-708-375-7. e mais recentemente o ensaio,  
Portugal Hoje: O Medo de Existir. Lisboa: Relógio d'Água, 2004. 149 p. (Argumentos , 
21). ISBN: 972-708-817-1.   
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documentos-ficheiros, à escala planetária reutilizáveis ao infinito. Esta 

instantaneidade funciona como sorvedouro do imaginário humano,  

esvaziando-o, inviabilizando o próprio apetrechamento e complexidade 

das estratégias intelectuais humanas. Fora deste contexto de perpétua 

omninpresença tecnológica, o pensamento humano é cada vez menos 

significativo, só pode ganhar existência se integrado nessa plataforma 

tecnológica.  

 

Derrick de Kerckhove refere-se ao capital do «valor da 

ignorância», o que confirma a gigantesca operação de embrutecimento a 

que se deseja conduzir o homem, para mais facilmente justificar a 

manipulação de biliões de seres humanos: 

«Quando se sabe que todo o conhecimento está distribuído e 
que tudo é conhecido por alguém, nalgum lugar, e que essa informação 
está acessível, e tem um preço, desenvolve-se uma espécie de 
psicologia «just in time». Para quê preocuparmo-nos em aprender isto 
agora se, quando precisarmos, estará acessível? Pelo contrário, não 
saber uma coisa pode ter o seu valor, já que o processo da descoberta 
pode tornar-se mais útil e mais estimulante que o conteúdo da 
descoberta. Com os sistemas periciais, melhorados por redes neurais 
sofisticadas e com curvas rápidas de aprendizagem, ninguém precisa de 
ser perito em nada. O melhor recurso pode muito bem ser a ignorância, 
que força a atenção a reposicionar-se para aprender qualquer coisa, do 
ângulo privilegiado dos não especialistas. Poderemos todos 
desenvolver, até, um gosto e um orgulho pelo reconhecimento dos 
nossos limites e limitações.» 4

As máquinas estão cada vez mais preparadas para receber o 

homem em mundos virtuais construídos à sua imagem do homem, isto é 

patente nos sistemas de Realidade Virtual que transporta o utilizador para 

dentro de mundos digitais que mimetizam a realidade. Esta transição 

entre o espaço real e o espaço virtual ainda é sentida no corpo humano, a 

entropia não é total e inperceptível, porque os interfaces «sinalizam» essa 

entrada, contudo as coordenadas espaciais da Realidade Virtual (xyz) 

são-nos familiares e proporcionam «experiências e vivências digitais» em 
                                                           
4 KERCKHOVE, Derrick de - op. cit, p.100 
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que o corpo físico do utilizador tem correspondente corpo digital, 

percepcionando esse mundo virtual  através de «sentidos digitais» que lhe 

transmitem tecnosensações. O computador, em tempo real, é capaz de 

gerar em 3D um ambiente interactivo, ainda necessitando de alguns 

«acessórios», como o capacete esteroscópico que funciona como olhos 

digitais, (H.M.D.s - Head-Mounted Displays, - ver e ouvir) ou as «luvas 

de dados» (datagloves)  o que permite literalmente «caminhar» em 

imersão total e aceder de forma intuitiva a mundos digitais impensáveis, 

com a naturalidade de quem consulta uma biblioteca ou visita uma 

catedral desaparecida. Poderemos vir a viajar em tempos e espaços 

civilizacionais, produto do «saber digital» armazenado e em permanente 

expansão que arquitecta autonomamente esses mundos. 

Fig. 44 - Imagem (esquerda) com capacete e luvas para exploração do campo da Realidade Virtual. Ao centro, 
capa de revista sobre «cibersexo», uma das áreas onde a realidade virtual tem maior expansão e à direita, a 
revista «Wired» noticiando a corrida à construção de um olho artificial.  

Os interfaces homem-computador ainda têm uma presença 

demasiado visível, como dissemos anteriormente, mas futuramente serão 

incorporados no corpo humano, ganhando  invisibilidade e passando a 

fazer parte dos imensos «melhoramentos» possíveis e desejáveis para o 

corpo humano. Tal como passou a ser imperativo possuir um computador 

pessoal ligado em rede, as «portas de entrada» passarão a fazer parte das 

futuras gerações. 

   

A Realidade Virtual representa um território artístico 

extraordinário de estetização do mundo digital, ao alcance de toda a 

humanidade, cuja palavra-chave é «interactividade» e permite ao 
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utilizador sem qualidades, sem competências específicas, converter-se em 

«operador», assumindo a universalidade do acto criador, transpondo o 

tradicional domínio técnico necessário à concretização matérica da obra, 

sublimada na desmatrialização digital. Esse ficheiro-imagem, adquirindo 

virtualmente todas as variantes inconcebíveis humanamente, pode ser 

intervencionado por qualquer um em qualquer momento, restando a 

suspeição de que estamos perante a constatação de virem a existir 

«formas de vida digital», o que significa simultaneamente a quebra 

tecnológica do ciclo biológico da vida e da morte, remetendo-nos para a 

incorpuração do homem no «útero» da máquina. 

Fig. 45 - Diagrama (esquerda) do «Corpo Amplificado/Terceira Mão/Braço Virtual» de Stelarc que, na década 
de 80 e 90 teve papel de relevo na espectacularidade das suas instalações e performances, em que a fusão da 
máquina no corpo é uma constante. A  mutação do corpo, em algo misto de cibernética e biológico passou a 
habitar o imaginário das gerações que nascem com o computor, acentuando o aspecto reducionista do homem 
a mero organismo.  

Os interfaces já são mediadores discretos, operam subtilmente 

passagens , poderíamos dizer que os «sentidos digitais» assemelham-se 

aos «interfaces humanos» e que o próprio corpo humano passou a ser 

interpretado como um «centro de recursos», ou «dispositivo vivo» de 

elevada complexidade mas que se pode «conectar» através de múltiplos 

interfaces,  dos quais nos chega a memória arqueológica da humanidade 

como «versão imprecisa» e pouco fiável. 
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4.3 IMPACTO TECNOLÓGICA - MECANISMO NATURAL 

FINALIZADO 

 

O pensamento plástico foi cada vez mais sensível e atraído pelas 

formas industriais e nalguns casos fascinado por estas. A omnipresença 

das novas tecnologias, com particular enfoco no computador alterou por 

completo a nossa forma de estar e o seu envolvimento que se 

«maquinou». O artista passou a servir-se, a utilizar as novas tecnologias, 

que lhe deram a possibilidade de acompanhar visualmente a evolução da 

obra, através de imensas variações, antevendo possíveis soluções, num 

tempo compactado no instante.  

 

Luís Badosa Conill5 investiga a relação entre arte e indústria e reconhece 

a sua notável influência, tanto no aspecto iconográfico, como no 

tecnológico e matérico, e confirma a importância da Revolução Industrial 

no imaginário artístico da primeira metade do século XX (1900 a 1945). 

As influências das formas industriais na  imagem pictórica manifestam-se 

em quase todos os movimentos artísticos na Europa e nos Estados 

Unidos. Consideramos que nos nossos dias se tem, por vezes, uma leitura 

e uma atitude crítica superficiais sobre o papel das formas industriais e 

das tecnologias e isso é patente nas posições assumidas pelos artistas que 

expressam uma visão apocalíptica da imersão tecnológica, rejeitando 

tudo o que não seja do âmbito da «tela e do cavalete», e também os que 

aderiram incondicionalmente às novas tecnologias integrando-as no seu 

discurso, e excluindo tudo e todos que não estejam no perímetro das suas 

tecnologias. 

                                                           
5 Luis Badosa Conill. é professor Catedrático de Pintura, na Faculdade de Belas-Artes 
de Bilbau da Universidade do País Basco, cuja tese de doutoramento se intitula: «Arte e 
Industria, Influencia de las Formas Industriales en el Arte del sieglo XX. 1900-1945» 
(1995), dedica-se também à investigação no âmbito da psicologia e  simbologia da cor, 
sendo actualmente responsável pela publicação da revista «FabriKart- Arte, Tecnología, 
Industria, Sociedad». 
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Badosa constatou que nos principais movimentos artísticos como 

o Cubista, o Expressionismo, o Futurismo o Dadaísmo, o Construtivismo, 

o Surrealismo, bem como no Realismo Industrial Norte Americano, o 

impacto exercido pelas formas industriais é enorme e manteve-se ao 

longo de todo o século XX , dizendo a este propósito: 

«Hoy el artista no solo parte de formas vinculadas a la 
industria sino que há incorporado las técnicas industriales y muchos de 
sus materiales, como médios operativos para la realización de sus 
creaciones (4). Muchas facetas del arte actual: el tecnológico, el 
elctrónico, el cibernético, el vídeo-art, el mec-art…(5) han sido 
posibles gracias al desarrollo de aquella primera Revolución Industrial 
y el particular uso que de sus formas supieron hacer los artistas de las 
vanguardias históricas y otros movimentos de la primera mitad de 
nuestro siglo»1  

Fig. 46 - Pinturas de Luis Badosa, reveladoras da influência das formas industriais, cujos títulos evocam a 
paisagem máquina em que estamos imersos: «Reflexos ao entardecer sobre a ponte Euskalduna» (esquerda), 
«Acidente Laboral (Homenagem a Léger) (centro) e «Torre ferida pelo Raio ou a Ira de Yahvé» (direita). 

A omnipresença da máquina e o papel das tecnologias na arte, 

inicialmente passaram pela representação do novo mundo das máquinas, 

da energia subtraída à natureza, e posteriormente divinizaram a própria 

máquina e as tecnologias. Testemunham-no as imagens «aéreo-

pictóricas» de pintores italianos futuristas, em que o avião, um «pássaro 

mecânico», de grande fiabilidade sonhado por Leonardo, onde homem e 

máquina são um só corpo, proporcionava um novo lugar de observação 

hipersensível, sempre em movimento, e as visões se sucedem a uma 

velocidade vertiginosa, sem limites, em constante reequação perspectica, 

que só outras máquinas podem captar como a fotografia aérea que regista 

um momento vivido intensamente, impossível ao olho humano, e que 
                                                           
1CONILL, Luis Badosa - Arte e Industria: Influencia de las Formas industriales en el 
Arte del Siglo XX. 1900-1945. Gordailua: Universidad del País Vasco, 1995. 533 p. 
(Serie Tesis Doctorales). ISBN: 84-7585-696-9. p.25 
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posteriormente será matéria a converter e utilizar na «fabricação» de 

pinturas.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 - Fragmento de painel de Almada Negreiros (esquerda) para o cinema San Carlos em Madrid (1929) 
onde se faz alusão à velocidade das novas máquinas (automóvel, combóio, moto e avião),  ao centro uma 
pintura de Tullio Crali,(1910-) «Aerocaccia II» (1936) e à direita «Aeropittura» (1935) de Giovanni 
Korompay, onde o fascínio pelo avião e pelo voo geram novas visões e interpretações de um futuro que se 
tornou o presente.  

A cientificação da humanidade criou um planeta máquina 

esmagador, tomando um caracter de inevitabilidade, sem ela não existiria 

vida, expandiu-se como o vírus, pela gula economicista, contaminando   

descontroladamente e tornando-se cada vez mais letal e autónomo  do 

controlo humano, mas reproduzindo estruturalmente modelos ideológicos 

associados às pseudo-democracias que se sobrepõem a tudo.  

 

Perante o «império tecnológico», a actividade artística decorre em 

constante tensão, pela subtil incorporação das novas tecnologias na 

formalização do seu discurso, como já vimos anteriormente com o caso 

da fotografia, como auxiliar na elaboração das pinturas, e com a 

renascida consciência da perigosidade da «tecno-cientificação» da 

existência. Esta ambiguidade teve algum sentido num contexto 

modernista, quando a tecnologia estava «out», do lado de fora do corpo 

humano, relegando para as «periferias» as actividades humanas não 

mensuráveis tecnicamente, pois a práxis artística sempre se pensou em 

termos civilizacionais, exercendo-se como visão em que se descobrem 

novos sentidos para a própria vida. 
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O pintor tem questionado, através das suas obras, o propósito das 

actuais tecnologias que se tornaram estranhas à própria vivência, 

perguntas incómodas como: quem as criou, com que objectivos, para 

quem e quem as detém ou manipula. As novas tecnologias obrigaram à 

criação de um léxico tecnológico que descrevesse esta nova realidade.     

 

A arte electronizou-se, converteu-se e cumpre a programação dos 

computadores,  máquinas que mimetizam as estratégias criativas do 

artista, mas já são elas que «fabricam as obras», prescindindo do artista 

ou encarando-o como utilizador. A automatização deu os primeiros 

passos na indústria, fez com que fossem concebidas máquinas capazes de 

desempenhar tarefas cada vez mais complexas, até aí exercidas pelos 

humanos. A sua programação torna-as progressivamente independentes 

do controlo humano, muito distantes dos «mecanismos engenhosos» em 

que o vestígio da mão funcionava como garantia de qualidade. As 

máquinas automatizadas adquiriram características e «corpos» definíveis 

como manipuladores multifuncionais reprogramáveis, podendo assumir  

tarefas específicas e acopular «braços» que aumentem a sua performance 

e rendimento, tal como Stelarc ao acrescentar próteses ao corpo humano 

para que este se aproxime da máquina, criando nas suas performances 

gestos «maquinados» para um ser humano cada vez mais ausente da sua 

condição humana. 

 

Quando falamos do contexto pós-industrial em que nos 

encontramos imersos, temos presente a avassaladora automatização e 

robotorização à escala planetária que colide com a esfera do humano,  

cujos custos sociais são gigantescos. As palavras «polivalência», 

«flexibilidade» e «produtividade» são especificações das máquinas com 

as quais não é humanamente possível competir, pelo que o homem se 

transformou numa unidade de produção obsoleta, podendo ser 
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desactivada quando necessário, da qual se pode prescindir, porque não se 

encontram na sua manutenção mais valias industriais. Não podemos 

esquecer que para a cibernética a noção de ser vivo é: «um mecanismo 

natural finalizado». Os robôts paralelamente foram melhorados através 

dos computadores e da electrónica para poderem realizar tarefas 

anteriormente destinadas aos humanos e atingem um ponto inacreditável 

de perfeccionismo, encontrando-se os seus topos de gama ao serviço das 

explorações espaciais da NASA, (National Aeronautics and Space 

Administration). Adivinha-se, através da ficção cientifica, a emergência 

de outras máquinas hiper-reais, mais humanas do que os humanos, os 

«Cyborgs» (ciborges), organismos biotecnológicos que podem despertar 

nos humanos a humanidade perdida.. 

 

A implementação de sistemas CAD/CAM (Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacturing) agilizaram a ponte entre a 

concepção do produto e a sua realização através de equipamentos 

programáveis, tornando possível robotorizar máquinas-ferramentas, como 

as fresas de três eixos, para multitarefas. O desenvolvimento destes 

sistemas é optimizado pelo conceito CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), tendo a integração destes sistemas revolucionado o 

sector  produtivo, abrangendo um leque imenso de indústrias, bem como 

«subvertido» pelos artistas aplicando-o tanto na bi como na tridimensão.  

Fig. 48 - Software (esquerda) que permite gerar modelos tridimensionais cuja aplicabilidade pode ir do mero 
utilizador, passando pelo designer, arquitecto ou escultor. Ao centro um desenho a plotter do atrium do 
edifício da IBM em Nova York (1987) e à direita a figura mítica de Leonardo da Vinci «Mona/Leo» de Lillian 
Schwartz (1987)   
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Com os computadores, os utilizadores estão a realizar 

experiências visíveis, a máquina-medium exerceu tal fascínio no campo 

da imagem digital que, nos últimos trinta anos, os próprios artistas foram 

seduzidos e absorvidos por esta tecnologia que desmatrializa, 

convertendo todos os materiais e matérias para informação digitalizada. 

Hoje podemos dizer, com alguma segurança, que a linguagem plástica, ao 

ser transformada em linguagem digital, permite falar de desenho digital, 

cor digital com paletas infinitas, ou textura digital. Compositivamente 

podemos alterar a colocação das formas, das cores, quase que 

instantaneamente, manipular fotografias, sequências de vídeo, fragmentos 

cinematográficos som e construir algo bi ou tridimensionalmente com 

animação podendo ou não interagir com o utilizador. 

 

 

 

4.4   AXIS MUNDI  DIGITAL - COMPUTADOR 

 

 

A possibilidade de o computador poder trabalhar com diferente 

software, utilizando diversas linguagens informáticas em crescendo de 

complexidade, implicou a necessidade de maior memória para dar 

resposta a uma infinidade de programas. A solução encontrada é 

engenhosa, pois foram criados dois tipos de memória, a ROM. (Ready 

Only Memory - memória de registo permanente) onde  se encontram 

residentes os programas que permitem o arranque do sistema, e a RAM 

(Random Acess Memory - memória central) que consegue trabalhar e 

armazenar os programas e os dados. Este campo da comunicação entre 

homem e máquina foi expandido pela IA (Inteligência Artificial) e 

tornou-se uma realidade a comunicação entre os humanos e as máquinas.  
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Banalizou-se a interacção entre o homem e o computador, dele 

esperamos um feedback, ou seja, a capacidade de reagir a uma solicitação 

por parte do utilizador, estabelecendo-se uma relação de interactividade. 

Esta relação, «interface» homem-máquina tem vindo a ser melhorada, no 

sentido da sua convivência adquirir a naturalidade de um «segundo eu»1  

 

A constituição de um novo medium computorizado transcendeu 

aquilo a que vulgarmente chamamos medium, algo sobre o qual podemos 

actuar com determinado propósito e que em termos artísticos ganha 

expressão plástica. Contudo, no caso deste novo medium a sua 

reconfiguração adquire a maleabilidade de uma linguagem fortemente 

visiva porque a sua matéria digitalizada universalizou-se, atingindo e 

tornando-se inteligível para o maior número de utilizadores que podem 

ter diferentes línguas, mas possuem quadros sócio-culturais comuns. A 

visualização da informação permite reconhecer algumas características de 

um objecto, sendo a sua presença no monitor uma projecção satisfatória 

universal, que remete para um conjunto de hipóteses associativas à 

respectiva categoria e função, deixando o objecto de representar apenas 

aquele objecto, mas passando a representar todos aqueles que se lhe 

podem associar.  

 

Os computadores pessoais deixaram de ser «ilhas» quando se 

interligaram, graças à NET (Rede), e posteriormente à INTERNET (Rede 

mundial de redes de computador), tendo sido dados saltos qualitativos 

gigantescos, pois à semelhança de outras redes, como a eléctrica ou a 

telefónica, propagou-se a todo o planeta, transportando digitalmente toda 

a informação à velocidade da luz. A rápida propagação da Cibercultura 
                                                           
1 O «Segundo Eu», é o título de um livro de TURKLE, Sherry - O Segundo Eu: os 
computadores e o espírito humano. Trad. de Manuela Madureira. Lisboa: Editorial 
Presença, 1989. 305 p. (Limiar do Futuro , 14). ISBN: 972-23-1043-7, onde Turkle 
reflecte sobre o impacto dos computadores nas gerações que nasceram já com os jogos 
vídeo, as redes e os computadores. 
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deve-se à existência, nas sociedades pós-industriais, de noções 

elementares sobre como se procede tradicionalmente para a mediatização 

de outros media (scripto, audio, vídeo, informo). Esta familiarização 

«doméstica» veio a facilitar uma melhor integração e compreensão do 

potencial do computador. 

 

O actual software quase que dispensa a iniciação informática que 

era necessária para compor linhas de comandos em linguagem BASIC 

(Beginner's All-purpose Symbolic Instrution Code - Código Simbólico de 

Instruções Multi-Usos para Principiantes - década de 60) para programar 

as nossas próprias aplicações. Hoje todo esse trabalho de design de 

programas está entregue a programadores-tecnólogos que arquitectam 

produtos altamente sofisticados e criaram   ambientes de trabalho em que 

o interface gráfico que nos surge no ecrã do monitor, nos é apresentado 

através de um sistema de janelas, sendo praticamente intuitivo, o que 

permie trabalhar em simultâneo com vários programas como 

«Photoshop», um programa de tratamento de imagem ou o «Photo-

Paint», ou com um processador de texto como o «Word», carregar uma 

base de dados no «Access», digitalizar imagens opacas ou transparentes 

(diapositivos) num scanner, consultar uma enciclopédia ou dicionário 

electrónico armazenada num CD-ROM (Compact Disc Read-Only 

Memory - disco compacto que armazena grande quantidade de 

informação multimedia), tudo isto simplificado por um conjunto de 

menus à distância de um click de um rato ou de um toque do dedo se o 

ecrã for de toque.  

 

Esta «manipulação directa», foi transportando o utilizador para 

«dentro» da máquina o que fez desaparecer a interposição corpórea do 

interface, desembocando na Realidade Virtual que leva o homem para 

dentro da máquina, ou na Holografia Computorizada que tráz para fora o 
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espírito da máquina. Esta revolução tecnológica proporcionada pelo 

computador não passou desapercebida à comunidade artística que tem 

realizado experiências pioneiras em todos estes domínios subvertendo  a 

sua função utilitária e concebendo uma  dimensão multisensorial 

coisificada na fantástica interactividade da Realidade Virtual. 

 

Frank Popper situa temporalmente a Arte do Computador, ou Arte 

Informática, e tal como os seus pioneiros na década de 50 e com maior 

precisão diz-nos com maior precisão: 

«Le Computer Art - art par ordinateur, ou art informatique - est 
ans doute né aux États-Units en 1952, lorsque Bem P. Laposky utilisa 
une calculatrice analogique et un oscillographe cathodique pour 
réaliser ses Electronic Abstractions. Peu après, en 1956, il réussit à 
produire une image électronique en couleurs. La même année Herbert 
W. Franke créait ses oscillogrammes à Vienne, et en 1960, les 
premières images de synthèse sur ordinateur furent réalisées en 
Allemagne par K. Alsleben et W. Fetter. L'année 1965 vit apparêtre les 
primières oeuvres utilisant l' ordinateur numérique, réalisées, par 
Frieder Nake et Georg Nees en Allemagne, par ª Michael Noll, K. C. 
Knowlton, B. Julesz et quelques autres aux États-Unis.» 2

As potencialidades multimédia do computador, cujas tecnologias  

não estão estabilizadas, o que significa melhorias assinaláveis de geração 

para geração de computador,  aliam à criatividade artística as 

«ferramentas visuais» que caíram no domínio comum, implementando 

«remix» (remistura) multimédia, por vezes de elevado nível tecnológico, 

mas que não deixam de ser o empadão de estereótipos, importados à boa 

maneira da comunicação de massas com a sua eterna circularidade  

embrutecedora de imagens teledifundidas. Esta visão apocalíptica,  para 

além dos aspectos menos interessantes da vulgarização, não impossibilita 

a constatação de que nos encontramos perante um momento 

civilizacional tão ou mais significativo do que o Renascimento ou a 

Revolução Industrial. 

                                                           
2 POPPER, Frank - L'art à lâge électronique. Calais: Éditions Hazan, 1993. 192 p. 
ISBN: 2-850-25-3227. p. 78 
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     O campo de aplicações do computador revestiu todas as 

actividades humanas, abarcando a mais sofisticada indústria militar que 

permitiu realizar a «primeira guerra electrónica no golfo em tempo real», 

a distância e por controlo remoto, mediatizando o triunfo da chantagem 

tecnológica, que opunha sem pudor as linhagens petrolíferas Bush-

Saddam Hussein  perante a indiferença calculista dos estados ditos 

democráticos e da cumplicidade das organizações internacionais 

completamente descredibilizadas perante a opinião pública mundial.  

 

No ensino e na aprendizagem, onde o computador pode assumir o 

tratamento da informação em forma de hipertexto, pode dar-se uma 

evolução magnífica, não deixando de ser interpretado como ameaça ao 

estatuto «monocromático» de mestria tradicionalmente atribuído aos 

especialistas de conteúdo que têm por base o livro e a palavra escrita. 

Estes receios acompanhados de medidas defensivas, são infundadas, pois 

o custo é enorme, porque novamente são «dispensados» ou retirados de 

cena os próprios intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, 

deparando com um tecnólogo que complementa a comunicação das 

máquinas e a grupos de humanos amestrados em função das tecnologias a 

aplicar com «amputações» intelectuais enormes. A intencionalidade 

governativa da manutenção da política dos baixos salários dos docentes, 

em todos os níveis de ensino, apenas confirma a táctica «míope» de 

destruir estratégias intelectuais criativas que privilegiem  uma formação 

humanista que articule todas as tecnologias ao serviço do homem e não as 

use apenas em sectores punitivos e de controlo que define o «olhar 

omnividente» das demotecnocracias. 

 

Existe alguma concordância entre autores como Cynthia 

Goodman, Frank Popper, Michael Rush ou Pierre Levy no tocante à 

utilização, por parte dos artistas plásticos, do computador, como 
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potenciador de novas imagens digitais fixas ou em movimento, tanto 2D 

(Bidimensionalidade) como 3D, (tridimensionalidade), pelo que podemos 

agrupar em três momentos distintos a utilização do computador. 

Inicialmente este foi entendido como «novo lápis», facilitador e 

acelerador de resultados plásticos, em seguida como um medium visual 

capaz de gerar obras de forte impacto visual e, por último, a 

transcendência digital, como algo que nos escapa, na sua imensa 

complexidade, mas que pode simular processos criativos humanos, sendo 

capaz de criar novas imagens sem a interferência humana. 

 

 

 

4.5 «BIT», GRAU ZERO DA IMERSÃO TECNOLÓGICA  
 
 

Desde a mais remota antiguidade que o imaginário humano é 

povoado por visões e projectos de construção de máquinas que simulem, 

ampliando as qualidades e capacidades do homem com a particularidade 

de serem engenhos e mecanismos capazes de realizarem tarefas para as 

quais foram destinados e construídos, substituindo a força braçal do 

escravo, com a vantagem de que a máquina não tem vontade, ficando 

subordinada ao controlo de alguns humanos.  

 

«O destino tecnológico» (Jean-Jacques Salomon) imposto pela 

ligação da ciência à industria, com maior impacto no século XX, 

acelerou-se vertiginosamente com o desenvolvimento das NTI - Novas 

Tecnologias da Informação, conduzindo a humanidade ao dilúvio 

comunicacional e à imersão tecnológica, provocando rupturas 

epistémicas profundas devido, em grande parte, à sobreposição de 

dispositivos electrónicos, que inicialmente imitavam as estratégias 

intelectuais humanas e que posteriormente se «autonomizaram» impondo  
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tecno-estruturas informáticas, de matriz digital, que tem vindo a que 

«bestializar» os humanos e «humanizar» as máquinas. 

 

O pintor, através das suas imagens pictóricas, pinta-se, torna 

visível o seu pensamento plástico, propondo uma forma de comunicação 

universal porque visiva, plena de todas as pinturas, encontrada no «saper 

vedere», o ver vendo, feito na visibilidade do mundo. A transmutação da 

ideia em pintura passa pelo manuseamento de elementos matéricos, onde 

podemos sentir todo esse mundo feito na visibilidade da pintura. As 

imagens produzidas pela máquina, instalam e funcionam com «olhos 

cegos», fazem varrimentos indiferentes, sem selecção, sem interioridade, 

sem a invisibilidade indizível da existência, deixaram de ter corpo, 

desmatrializaram-se na conceptualidade matemática do «bit».1 As 

imagens entram em campo sem vivência, no sentido do envelhecimento 

das memórias passadas, que implicam o próprio esquecimento, 

converteram-se em «pontilhismo digital», passaram a ser formadas, 

armazenadas em máquinas-computadores, em bit maps, ficheiros gráficos 

em que as cores das imagens são descritas por pequenos quadrados, 

sendo a sua «matéria» matemática- cálculo em forma digital-bit, milhões 

de pontos existentes nas  memórias de qualquer computador.  

 

As grandes imagens compostas por Robert Silvers2 encarnam a 

noção de combinatória e de complexidade que preside ao «bit», criadas 

informaticamente em forma de mosaico com milhares de pequenas 

fotografias, que no seu todo formam a grande imagem dada, funcionam 

                                                           
1 «Bit», (binary digit -dígito binário) refere-se à mínima unidade de memória entendível 
por um computador cuja base é um sistema binário (1-0, electronicamente ligado e 
desligado), a organização de 8 bits forma um «byte», que já permite combinatórias 
(256). 
2 Robert Silvers foi estudante do MIT - Media Lab em Cambridge, Massachusetts 
(1996) e formou uma empresa intitulada: Runaway Technology (1997), que ainda hoje 
existe  tendo realizado múltiplos «photomosaics» cujo endereço electrónico é: 
www.photomosaic.com . 
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como pontos à boa maneira de Georges Seurat . «Photomosaics» 

(fotomosaicos) é o nome porque é conhecido este software concebido e 

desenvolvido por Rob Silvers, que permite seleccionar e organizar 

formas, cores e tonalidades das milhares de fotografias digitalizadas que 

se agrupam até formarem a grande imagem. 

 

 

 

 

 

Fig. 49 - Photomosaics de Robert Silvers do presidente Abraham Lincoln, (1997) construído com milhares de 
fotografias  da Guerra Civil, e à direita a princesa Diana, capa do Newsweek de Dezembro de 1997, composta 
por 900 fotografias de flores. 

O «carácter irresistível da dominação tecnológica», segundo 

Heidegger,  exprime e cumpre uma velha exigência da humanidade 

conduzindo à reivindicação do poder pela técnica: 

 «(...) à necessidade de se conformar, pura e simplesmente -, ao 
carácter irresistível da dominação tecnológica. Quando se aceita, antes 
de mais nesta submissão ao inevitável, a concepção corrente da técnica, 
adere-se então nos factos ao triunfo de um processo que se reduz a 
preparar continuamente os meios, sem nunca se preocupar com uma 
determinação dos fins.»3

Jean Brun em «Le Rêve et la Machine, Technique et Existence», 

relaciona a vocação do utensílio e da máquina ao transformarem-se em 

armas contra a própria humanidade, estabelecendo o paralelo entre o 

raciocínio que presidiu à utilização das bombas atómicas, lançadas sobre 

comunidades de humanos, alertando para a habitual banalização do 

holocausto atómico, versus holocausto intelectual, destinado apenas a 

retirar o homem de cena, reduzindo-o a um componente entre outros, 

«um mero conjunto de células acidentalmente agregadas e chamadas a 

                                                           
3 HEIDEGGER, Martin - Língua de tradição e língua técnica. Trad. de Mário Botas. 
Lisboa: Vega, 1995. 73 p. (Passagens , 20). ISBN: 972-699-449-7. p. 28  
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se desagregarem um dia»: Jean Brun nega esta superficialidade 

referindo-se ao papel de coabitação entre máquinas  e humanos: 

«Les machines sont, en effet, à la fois les filles et les mères de 
Phantasmes qu'il faudrait qualifier de méta-physiques; elles ne sont pas 
seulement des projections organiques au service d'une tactique de la vie 
cherchant à conquérir et à refaire le milieu, elles font avant tout partie 
de la stratégie de l'existence Qui tente de se libérer de as propre 
essence et de faire surgir un nouvel Être. La function utilitaire de la 
machine n'en est donc que la face diurne, il faut en mettre au jour la 
fonction onirique. Car née de l'imagination créatrice, la machine 
restitue à l'imaginaire ce dont celui-ci l'avait investie puisque, en 
retour, elle lui ouvre des champs qu'il avait à peine entrevus.»4    

 Ao admitirmos que o homem é um simples agregado de 

moléculas naturais sem qualquer significação privilegiada, estamos a 

aceitar a  redução máxima do homem a mero organismo biológico, 

decorrendo esta ideia das sociedades demotecnocráticas, em que o 

homem se igualou ao conjunto dos seus órgãos, deixando de fora 

qualquer pretensão de cidadania. A neutralização do discernimento que 

poderia nascer da laicização da educação em estados democráticos, da 

qual emerge a diversidade intelectual e as utopias humanizantes, sempre 

«inúteis», foi acentuada pelo controlo da comunicação humana, uma 

necessidade fundamental à existência,  interpondo  e tornando obrigatório 

o manuseamento na perspectiva do adestramento de filtros tecnológicos 

sem os quais essa comunicação passou a não existir.  

 

A complexidade, diversidade e densidade das comunicações 

humanas, aliada à explosão demográfica que marca as sociedades pós-

industriais, obrigou à criação de plataformas tecnológicas, como o 

telefone,  rádio ou televisão, adaptando as comunicações humanas a essas 

tecnologias, recorrendo ao tecnólogo que  adapta o discurso humano à 

linguagem máquina. Não se inviabilizaram as comunicações humanas, 

mas passou-se a depender da arquitectura tecnológica, cuja compreensão 
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escapa aos próprios criadores, e de uma panóplia imensa de tecnólogos 

que submetem os conteúdos às linguagens das máquinas que  convergem 

numa linguagem denotada, asséptica, porque laboratorial e sem vestígio 

de erro humano. 

 

Baudrillard esclarece quanto ao significado de implosão do 

sentido: 

«Numa palavra, Medium is message não significa apenas o fim 
da mensagem mas também o fim do medium. Já não há media no 
sentido literal do termo (refiro-me sobretudo aos media electrónicos de 
massas) - isto é, instância mediadora de uma realidade para uma outra, 
de um estado do real para outro. Nem nos conteúdos nem na forma. É 
esse o significado rigoroso da implosão.»5

 

Na Cibercultura, a comunicação opera-se maioritariamente por 

intermédio de sistemas multimédia de matriz digital, combinando textos,  

imagens fixas ou em movimento, e sons, ainda provenientes dos media 

tradicionais (analógicos - livros impressos, discos áudio, fotografia, 

cinema e vídeo entre outros) que são «digitalizados», adquirindo desta 

maneira as propriedades binárias do bit, recobrindo todas as formas de 

comunicação. 

A imersão tecnológica é tanto mais avassaladora quanto os seus 

dispositivos se tornam invisíveis, ultrapassando as «limitações» 

preceptivas humanas Não poderemos deixar de relembrar o gigantesco 

salto tecnológico a todos os níveis, verificado na segunda metade do 

século XX, embora envenenado por velhas estratégias de poder de 

«senhores da guerra», com ramificações na indústria bélica, apoiando-se 

na comunidade científica que costuma desculpabilizar-se em colóquios 

sobre a sua pseudo-ética, ou em programas cujo secretismo ganha por 

vezes a forma de um cogumelo atómico minimizado como efeito 
                                                                                                                                               
4BRUN, Jean - Le rêve et la machine: Technique et Existence. Paris: La Table Ronde, 
1992. 371 p. ISBN: 2-7103-0531-3 p. 15 
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colateral. A exterioridade e a sinalização de algo identificado como 

artefacto tecnológico, incorporam-se no próprio corpo humano e passam 

desapercebidos. Deixámos de ser capazes de reconhecer se estamos 

intervencionados tecnologicamente ou não, restando a suspeição do 

horror concreto da realidade onde se subvive.  

 

Todos os nichos de actividade humana, por mais íntimos que 

sejam, passaram a ser vigiados electronicamente e a ter potencial 

mediático, sempre em nome de altos desígnios, transformando-se em 

«imatéria digital». Um mundo de oportunidades, entrelaçadas no 

imaginário com ficheiros digitais de catástrofes naturais, guerras que 

existiram e outras que foram inventadas, ou crises políticas «por 

medida», esculpidas por mentecaptos, geram uma paisagem de matança 

permanente que justifica todas as medidas punitivas, quer individual ou 

colectivamente, passando o próprio corpo a habitar na máquina. A vida 

transformou-se num «jogo interactivo», onde se aceita passivamente 

tecno-travestir a existência. 

Fig. 50 - Fotografia digital da autoria de Paulo Mendes, intitulada: «L'art de vivre 
(portait)/Ken c'est moi, Barbie c'est moi, Action man c' est moi» 1997/98, onde 
ressalta a multiplicidade de máscaras que o autor pode fantasiar.  

  

                                                                                                                                               
5 BAUDRILLARD, Jean - op. cit, p. 108 
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4.6 REDE, IDEIA DE PÚBLICO E PRIVADO 

 

A génese da Cibercultura está embutida na matriz da rede de 

redes, uma infraestutura para a «aldeia global» (Mcluhan), porém a 

«Internet» - International Network (Rede Internacional) ou  

Interconnected Networks (Redes Interconectáveis), tal como a 

conhecemos nos nossos dias, é consequência directa da «Guerra Fria», 

que se estendeu temporalmente entre o fim da II Guerra Mundial (1945) e 

a queda do «Muro de Berlim» (1961-1989) e em grande parte devido ao 

papel de Mikhail Gorbatchov, líder da União Soviética e da necessidade 

de «Perestroika». Um novo pensamento reformista evitaria 

definitivamente o espectro do «holocausto atómico» gerado entre as duas 

super potências (EUA-URSS), holocausto este, vislumbrado em 

Chernobyl (Ucrânia-1986) o maior acidente nuclear civil com o qual a 

humanidade foi confrontada  até ao presente. 

 

A paz mantida pelo terror atómico entre os Estados Unidos da 

América e União Soviética, marca a política e a economia mundiais dos 

últimos 50 anos, e inevitavelmente uma corrida armamentista, apoiada na 

investigação científica e inovação tecnológica, que permita a supremacia 

sobre o «fiel» adversário. Este despique acentuou-se por parte dos 

Americanos quando da colocação em órbita do satélite Sptunik (1957) 

fabricado pela União Soviética, e com Yury Gagarin, o primeiro 

astronauta a bordo do satélite Vostok (1961). A resposta  Norte 

Americana  será dada com a Apolo 11 (1969), a primeira nave espacial, 

tripulada por astronautas a  tocar a superfície lunar, com o inesquecível 

Neil Armstrong (1930-) teledifundido para todo o planeta Terra, 

caminhando e dizendo as palavras mágicas para a humanidade - «é um 

pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade». 

. Essa resposta começou a ser desenhada por  Dwight Eisenhower,  então  
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presidente dos Estados Unidos (1953-1961). Através do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos cria-se a ARPA - Advanced Research and 

Projects Agency (1957), inicialmente voltada para as redes militares 

(MILNET - Militar Network),   pesquisa espacial e satélites. Este 

departamento viu com o surgimento da NASA - Nacional Aeronauticas 

and Sapace Administration (1958), o seu campo invadido e limitado pelo 

que foi obrigada à reorientação da sua programação para um novo campo, 

a informática (1961), nascendo desta forma um projecto que interligasse 

universidades e núcleos de investigação permitindo trocar entre si 

informação em rede. Este projecto veio a chamar-se ARPANET 1(1969), 

totalmente financiado pela ARPA., mas o que não estava no horizonte da 

agência foi o aumento exponencial de envio inter-universidades de 

pequenas mensagens e e-mails -Electronic Mail (Correio Electrónico). 

 

O Departamento da Defesa (Pentágono), na tentativa de controlar 

e ampliar o sistema, e constatando o crescente fluxo de comunicações, 

que eram gratuitas até esse momento (1970), delegou na DCA - Defense 

Communication Agency, a gestão e reestruturação da ARPANET (1975). 

Contudo, a comunidade científica reagiu por intermédio da NSF - 

National Science Fundation, à militarização da rede, criando a CSNET - 

Computer Science Network, que procurava interligar todos os centros de 

investigação de informática e outras redes locais que entretanto foram 

aparecendo, faltando sempre a «matéria» que permitiria financiar a 

investigação e unificar todas as redes e todos os tipos de comunicações. 

 

                                                           
1 A ARPANET, inicialmente era constituída apenas por quatro computadores situados na 
UCLA - University of California Los Angeles, SRI- Stanford Research 
Institute/Stanford University, UCSB - University of California Santa Barbara e a  
UTHA -  University of Utha, que nos finais de 1969 estavam em rede. 
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O passo decisivo para a tecnologia da INTERNET foi realizado 

pela combinação da ARPANET, com a RPNET (transmissão via rádio)   e 

com a SATNET (transmissão via satélite) envolvendo já, não só os 

Americanos, mas também os Ingleses, Alemães, Italianos e Noruegueses. 

Estava a arquitectar-se à escala planetária um sistema comunicacional,  

baseado nas múltiplas redes com diferentes estruturas, e futuras ligações 

de cada computador pessoal, a «servers», (computadores-servidor) que 

por sua vez distribuiriam as informações, ampliando gigantescamente a 

capacidade pessoal de aceder a oceanos de informações a todos os níveis. 

Esta ideia era demasiado sedutora e tornou-se obsessiva a sua 

materialização. 

 

Albert (Al) Gore Vice-Presidente de William (Bill) Clinton,  cujo 

mandato presidencial (partido democrata) se estende de 1992 a 2000, teve 

nítida percepção da importância vital da Internet, a confirmá-lo está o 

«High-Performance Computing Act», (1988), que incentiva e financia as 

redes de computadores de fibra óptica, e  posteriormente «The 

Information Infrastructure and Technology Act» (1992). Este último 

programa de cinco anos fazia parte da estratégia pragmática da 

transposição das vantagens tecnológicas provenientes da investigação 

universitária e da sua aplicabilidade ao mundo real como nos diz Al 

Gore:  

«(…)If we’re going to strengthen our economy and create jobs, we must 

move these advanced Technologies from the laboratories into the marketplace – 

into the factories where cars are manufactured, into the hospitals where surgery 

is performed and into the schools where children are being educate(…)» 2

 

A coordenação programática deste projecto fica na OSTP - White 

House Office of Science and Technology Policy, que subordina e controla 

                                                           
2 GORE, Al - http://www.eff.org/Infrastruture/Old/s2937-92-gore-ii.summary. p.1 

 179

http://www.eff.org/Infrastruture/Old/s2937-92-gore-ii.summary


Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
outras agências encarregues de levar a cabo aplicações em áreas distintas, 

mas que trabalha em rede. Foram estabelecidas quatro grandes 

prioridades: Ensino, Indústria, Saúde e Conhecimento. No ensino, era 

necessário interligar as escolas do ensino primário e secundário, colégios 

e universidades através de uma rede NSFNET - Nacional Science 

Foundation Network, apoiada na NSF - Nacional Science Foundation, 

que simultaneamente desenvolveria software educacional, tanto para 

alunos como para professores. A  outra prioridade foi a Indústria, que 

veria aumentada a sua performance se estivesse em rede, pelo que  o 

NIST - National Institute of Standards and Technology ficou com essa 

incumbência de criar uma rede dedicada às tecnologias industriais. O 

outro campo foi a saúde, ligado ao NIH - National Institutes of Health, 

desenvolveria parcerias, interagências para  melhorar equipamentos 

médicos, expandindo a componente - computador (hard e software) e 

estabelecendo redes (hospitais, consultórios, farmácias, laboratórios, 

universidades) que melhorassem a qualidade do Serviço Nacional de 

Saúde, e também concebendo software específico para medicina. Por 

último, o conhecimento na esfera da NASA e a NSF, responsáveis pela 

investigação e construção de  tecnologia digital para se poderem 

armazenar um volume ilimitado de informação (bibliotecas digitais) em 

todas as suas configurações (texto, imagem fixa e em movimento, vídeo, 

áudio), mas que pudesse ser utilizada por todas as redes existentes nos 

Estados Unidos. 

 

No início da década de 90, o governo Norte Americano esteve 

ciente da necessidade de continuar a contribuir financeiramente para a 

construção das «auto-estradas da informação» («computer data 

superhighways»), mais uma vez será Al Gore o rosto desta visão: 

«Computers are providing people all over the U.S. with the 
ability to process information and to use their creativity to challenge 
the world around them in ways never before imagined. More and more, 

 180



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

computers are replacing telephones; more and more, computers are 
able to communicate as well as calculate. To realize the full benefit of 
the information age, we need to take the next step: high-speed networks 
must be built that tie together millions of computers, providing 
capabilities that we cannot even imagine.» 3

Para a cobertura planetária não era sustentável manter o esforço 

de investimento, mesmo que forte (1.15 bilião de dólares de 1993 a 1997) 

por parte do governo, pois as estimativas de aplicação financeira para a 

realização deste projecto apontavam só para a construção da infra-

estrutura em fibra óptica (1991) investimentos privados na ordem dos 100 

biliões de dólares, pelo que não era viável manter uma «rede pública» 

dedicada fundamentalmente a militares e universitários.  

 

Neste «bem público» foram investidos não só recursos humanos 

como também avultadas quantias provenientes dos cofres do estado, o 

mesmo que dizer dos impostos cobrados aos contribuintes. Programas de 

investigação com colaboração inter-universidades, criação de plataformas 

tecnológicas que sustentassem e desenvolvessem os programas em curso, 

foram «partilhados» com poderosos parceiros privados que deram 

continuidade à divulgação,  implantação, manutenção e simplificação da 

rede de forma a que esta ficasse ao «alcance de todo e qualquer cidadão».  

 

O crescimento exponencial dos utilizadores é prova de um óptimo 

negócio, todavia a rede, ao passar para o domínio do privado foi 

«contagiada» pelo modelo económico das demotecnocracias, (tirania 

tecno-neoliberal) que tem vindo a criar verdadeiros territórios virtuais, 

cobrando cada «bit», serviços e tempo de utilização, e gerindo os seus 

interesses comerciais. Adquiriu vastos sectores relacionados com a 

indústria do entretenimento, dos jogos, da saúde, das energias e penetrou 
                                                           
3 GORE, AL - «Infrastructure for the Global Village, A High-capacity network will not 
be built without government investment», Scientific American, New York, Vol.265,  n.º 
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«on-line» os tradicionais hábitos de consumo, autênticos mundos 

anunciados por portais (apresentações de produtos ou serviços 

interactivos) onde se pode comprar literalmente tudo o que se deseja. 

 

A penetração massiva da Internet nos Estados Unidos, a partir da 

privatização da Internet (1995), marca uma nítida vantagem de liderança 

e a antevisão do efeito de réplica para o resto do mundo. A propagação da 

ideia de globalização e a «Internet Economy» passaram a ser realidades 

vividas em directo, muitas vezes tirânicas, como as deslocalizações das 

indústrias que vão percorrendo o planeta na procura do trabalho escravo a 

coberto das legislações feitas por medida para sua conveniência, 

provocando custos sociais enormes, remetidos para a indiferença 

governamental e indissociáveis da polaridade lucro económico - 

privilégio social, mas conseguindo impor aos outros competidores os seus 

modelos tecnológicos «just-in-time».  

 

Mega fusões implementam-se um pouco por todo o lado (2000), 

como por exemplo a AOL -America On Line, o maior fornecedor mundial 

de acesso à Internet, e a TIME WARNER, do campo dos média e da 

imagem, (CNN, Warner Bros-filmes, jornais Time e Fortune) resultando 

na AOL Time Warner.4 Estas fusões criaram verdadeiros «titãs 

cibermediáticos»  e tornou-se imprescindível formar as «Internet 

Companies», como sinalização virtual para uma possível existência real. 

Os governos foram forçados a adoptar medidas e programas para 

recuperar o atraso tecnológico nas redes de comunicações e o próprio 

indivíduo passou a gerir-se como empresa, a tratar da sua imagem, a 

                                                                                                                                               
3 (1991), p. 108-111. P. 110. Este número especial  é inteiramente dedicado às 
comunicações, computadores e redes.   
4 A revista «WIRED» apresenta um índice de 40 que estão baseadas na Internet e que 
foram agrupadas segundo 5 indicadores: inovação, uso inteligente de novas ferramentas, 
visão estratégica, dimensão global,  e rede de comunicações companhias. SCHUTTE, 
Drew – The Wiredindex. New York: Wired, June (2001), p. 93-134 
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fazer-se anunciar por intermédio do seu «site», um endereço na Internet, 

onde pode compor a sua «Wish List», manifestando as suas preferências e 

lista de vendas com imagem, preço e pequenos comentários ao estado da 

mercadoria, ou com um visual mais formal com um curriculum detalhado 

dizendo-se colaborador em múltiplas áreas.  
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5   PINTURA COMO HIPERTEXTO DO VISÍVEL 
 
 

5.1  APROXIMAÇÕES AO CONCEITO DE HIPERTEXTO 

 

A criação do termo «hypertext» (hipertexto -1965) é normalmente 

atribuída ao norte americano  Theodor Holm Nelson1,  que teve em 

mente utilizar o prefixo «hiper»  para  a descrição de um sistema cuja 

infra-estrutura física era baseada numa plataforma electrónica (hardware-

computadores e software-programas), que possibilitasse ao utilizador 

uma espécie de «navegação-leitura» não linear ou sequencial; a noção de 

hipertexto está inicialmente associada à intertextualidade aleatória dos 

conteúdos em forma de textos escritos, cuja interactividade possibilita 

múltiplas hipóteses ou caminhos ao leitor-utilizador, podendo este 

assumir  o papel de autor ou leitor, o que contribui, em ambos os casos, 

para o enriquecimento do sistema.. 

 

A imersão e dependência tecnológica da praxis artística dá-se com 

maior evidência na segunda parte do século XX, é indissociável da 

extraordinária evolução e performance das máquinas, com especial 

destaque  para os computadores, tanto no hardware como no software. 

Esta rápida divulgação e vulgarização tecnológica, transversal a todos os 

estratos sociais, deve-se em grande parte à estratégia de mercado «tudo 

para todos», cujo impacto máximo se dá tanto nos Estados Unidos como 

no Japão e mais lentamente na Europa, atingindo o campo dos mass 

média, onde obtém resultados notáveis, permitindo congregar, numa 

plataforma digital, o áudio, o scripto-texto, e a imagem fixa ou em 

                                                           
1 Theodor Holm Nelson  tem como formação académica o Bacharelato em Filosofia no 
Swarthmore College (1959) e um Mestrado em Sociologia em Harvard,(1963), 
actualmente colabora com a Universty of Illinois, Strathclcle University, Keio 
University, Swarthmore College, e Vassar Colleg,  esteve ligado a empresas como a 
Harcourt Brace &World, Datapoint Corporation, Autodesk, Inc. e Sapporo Hyperlab.   
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movimento, interagindo actualmente em tempo real, articulando 

conteúdos estruturados segundo a matriz  hipertexto (nódulos e ligações), 

dando origem aos «hypermedia» (hipermédia), produtos que 

revolucionaram e expandiram as fronteiras Greenbergianas, 

destabilizando as condições essenciais e puristas da modernidade, como a 

superfície ou o plano onde se justapõem matérias plásticas. 

 

Ted Nelson  é um visionário  muito influenciado por Vannevar 

Bush, um investigador que escreve, em 1945, um ensaio revolucionário 

intitulado:«As We May Think» onde descreve um dispositivo a que 

chamou o Memex, da seguinte forma: 

 «Consider a future device for individual use, which is a sort of 
mechanized private file and library. It needs a name, and to coin one at 
random, “memex” will do. A memex is a device in which an individual 
stores all his books, records, and communications, and which is 
mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and 
flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory. 

It consists of a desk, and while it can presumably be operated 
from distance, i tis primarily the piece of furniture at which he Works. 
On the top are slanting translucent screens, on which material can be 
projected for convenient reading. There is a keyboard, and sets of 
buttons and levers. Otherwise it looks like an ordinary desk.» 2

Fig. 51 - Projecto do dispositivo Memex, de Vannevar Bush, que possibilitaria a mecanização e 
armazenamento de grandes quantidades  informação e formato de microfilme para posterior 
visualização.   

O Memex funcionava como uma «extensão da memória 

individual», interligada a outros Memexs, permitindo armazenar 

                                                           
2 DRUCKREY, Timothy, Edited by - Electronic Culture Techonology and Visual 
Representation, New York,  Aperture Foundation Pubhishes, 1996, p. 41 
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informação proveniente de diferentes media integráveis numa plataforma 

de tecnologia fotomecânica, convergindo no microfilme como 

compactador da informação. Vannevar Bush ligava a informação através 

de indexação associativa, libertando-se das tradicionais técnicas de 

indexação que, quanto a ele, eram artificiais, forçando à linearidade 

sequencial que limita o utilizador a uma pesquisa pré-definida, em contra 

partida a automatização da «selecção por associação» potênciaria, pela 

sua semelhança com as estratégias intelectuais humanas, o campo de 

extensão intelectual. Os dados, quando tratados em forma de «ficheiros 

microfilmados», podiam ser apresentados por indexação tradicional, por 

sequência como folheando um livro, ou por itens, o que também 

provocava a aceleração da pesquisa, mas a grande vantagem era o 

estabelecimento de ligações «transversais» a todos os ficheiros existentes, 

independentemente de qualquer classificação hierárquica entre um 

determinado conteúdo-ficheiro e outros conteúdos-ficheiros, deixando ao 

utilizador a criação de «caminhos-ligações» de pesquisa, ou a 

visualização das suas estratégias intelectuais. 

 

Ted Nelson, no Projecto «Xanadu» (1968), apropria-se da 

arquitectura do Memex de Vannevar Bush, que nunca havia passado da 

fase de projecto,  pois não estavam reunidas as mínimas condições 

tecnológicas para a sua concretização. Contudo, da década de 70 até ao 

fim do século XX, dá-se uma aceleração fantástica nas novas tecnologias 

da informação, pelo que começa a ser cada vez mais credível a criação de 

uma «biblioteca electrónica universal» que facilitasse a produção literária 

e desenvolvesse a «literatura universal» com o contributo de toda a gente, 

«miscesnando» tanto ao nível de autor como de leitor, podendo qualquer 

cidadão entrar e participar na produção e publicação de uma nova 

literatura.  
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O «culto Xanadu» deixou de ser uma miragem para se tornar uma 

realidade em forma de «Biblioteca Electrónica Universal», tal como se 

pretendia com a Biblioteca Alexandria, hoje reaberta (2002) para grande 

orgulho egípcio e da humanidade. Xanadu concentra e disponibiliza em 

tempo real o espólio de todas as bibliotecas do planeta, facultando o 

acesso através de uma rede electrónica. A  estrutura deste megaprojecto é 

subordinada ao princípio fundador de matriz hipertexto, recuperando a 

mítica «reunião do disperso». 

 

O hipertexto tem, como elementos básicos, o nódulo onde está 

organizada e armazenada electronicamente, sob a forma digital, a 

informação proveniente de todos os média  e a ligação que estabelece 

circuitos entre os múltiplos nódulos que tecem uma rede de caminhos 

possíveis na sua consulta. Estas ligações são normalmente pré-definidas 

pelo designer do sistema, mas as suas variações podem ser 

individualizadas pelo utilizador. Podemos encontrar na arquitectura de 

um hipertexto, o nível de autor, quase sempre inviolável, mantendo 

intacto determinados conteúdos que se consideram essenciais e 

determinantes, pois caso contrário a sua alteração corromperia a 

funcionalidade e estabilidade do próprio sistema, e o nível do leitor onde 

o utilizador pode testar todas as  hipóteses de pesquisa e contribuir até 

com a inscrição de notas pessoais. Quase todos os hipertextos são 

«amigáveis», e possuem interfaces como elementos facilitadores das 

navegações, cuja componente visual é aceleradora da compreensão do 

produto que se explora. Este aspecto da visualidade é extremamente 

significativo, pois a informação pode ser «mapeada» tal como se 

tivéssemos na presença de cartas geográficas reais-físicas3.  

 

                                                           
3 Sobre Hipertexto ver FERRÃO, Hugo - Ciberespaço Como Matéria do Sonho: Tribos 
e Territórios Virtuais. [ S. l.: s. n.], 1994. 133 p,  p. 104-109  
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A actividade literária, na perspectiva Xanadu passou a ser 

entendida como um sistema interconectado de documentos, e os livros 

como «pacotes de informação», gerando-se um sistema de uso aberto 

popular, generalista e universal. Considera-se o hipertexto como o nível 

básico de conecção e associação de  documentos através de ligações que 

visam a colaboração entre utilizadores e o melhoramento das 

performances da comunicação e do conhecimento. Esta poderosa 

«ferramenta do intelecto» aproxima-se ou mimetiza a rede neuronal 

humana, possibilitando ao utilizador ampliar o campo da sua intervenção 

e participação individual, em verdadeiras comunidades intelectuais 

virtuais. 

 

«Computer Lib, Dream Machines»4 (1974) da autoria de Ted 

Nelson, foi  um documento revolucionário pela sua hibridade, podemos 

considerá-lo como um pré-hipertexto, apresentando os conteúdos como 

uma «revista fotográfica» com imenso sabor a contracultura, é um livro 

publicado em papel, mas em grande parte será o primeiro livro em 

formato de hipertexto para os futuros utilizadores de computadores 

pessoais, já com o propósito de atingir tanto os especialistas como os 

utilizadores. A organização gráfica, pouco usual à data (1974), dá toda a 

liberdade de leitura, podendo ser lido do início para o fim «Computer 

Lib» e do fim para o princípio «Dream Machines», ou ser  consultado a 

partir de qualquer ponto do texto cujos conteúdos se apresentam sob a 

forma de fragmento. A primeira parte, bastante técnica, explora a 

curiosidade do leitor iniciado, e a segunda, fantasia à William Gibson os 

aspectos mais futuristas e revolucionários desta nova tecnologia do 

intelecto.   

 

                                                           
4 NELSON, Ted - Computer Lib. Washington: Tempus Microsoft, 1987. 310 p. ISBN: 
0-914845-49-7. 
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Fig. 52 - Capa e páginas do livro de Ted Nelson, «Computer Lib, Dream 
Machines», cuja organização se aproxima das revistas com os conteúdos 
fragmentados e congregando desde banda desenhada, fotografia, gráficos, 
esquemas, recortes de artigos, cuja intenção é introduzir o leitor num «pré-
hipertexto».  

Uwe Wirth, da Universidade de Frankfurt, num ensaio intitulado 

«Literatura na Internet, ou: A Quem Interessa, Quem Lê?», diz com 

enorme clareza sobre o hipertexto e a literatura na Internet: 

«No contexto da literatura na Internet, é este precisamente o 
conceito que Flannert5, traça para o enredo do romance, que constitui a 
característica estruturante do discurso hipertextual organizado. Os 
hipertetox servem para interromper o fluxo de leitura através das redes 
remissivas interligadas, os links, e para conduzir o leitor a um 
«vertiginoso delírio de possibilidades». A principal ideia estruturante do 
hipertexto é a interligação em rede, de links. Esta ideia rede remissiva 
tem um efeito centrífugo. O link é um convite hipertextual ao leitor para 
dar um salto receptico entre vários fragmentos ou planos. O hipertexto, 
explicitamente concebido como infindável «texto em movimento», 
nunca chega a ser lido até ao fim. Tem-se um texto à frente, que de 
facto só consiste em princípio de texto alternativos.»6

Poderemos constatar que um dos contributos mais significativos 

da produção de hipertextos prende-se com a «manipulação» maciça de 

informações à escala individual e com a produção de micro-sistemas de 

significação que fazem recurso permanente à «profanação» dos 

conteúdos, sendo a apropriação fragmentada desses conteúdos uma 

técnica transposta da linguagem máquina - software, para as rotinas 

intelectuais humanas que os «transcolam» e montam «rizomaticamente». 

                                                           
5 Segundo Wirth, uma personagem «Flannery» criada por Italo Calvino no romance - 
«Se numa Noite de Inverno um Viajante». 
6 GIANNETTI, Claudia; [et al.] - Ars Telemática: Telecomunicação, Internet e 
Ciberespaço. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 1998. 282 p. (Comunicação e Cultura 
,3). ISBN: 972-708-330-7. p.94 
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O nível de complexidade que assiste aos ciclos de produção de um 

hipertexto obrigou à formação de vastas equipas multidisciplinares 

centradas na organização de conhecimentos que preferencialmente são 

expostos de forma multimédia e direccionadas para aplicações em quase 

todos os campos de actividade humana como, por exemplo, na medicina, 

na arte e no ensino. 

A instantaneidade e a conectividade entre os nós que contêm silos 

de informações provenientes de todos os quadrantes disciplinares 

implicam uma dinâmica e consequente aceleramento nas pesquisas-

navegações, eminentemente não-lineares, o que levando ao 

reconhecimento, por vezes, superficial de vastos «territórios virtuais» 

compostos de redes interligadas ao infinito, em que a palavra 

interactividade se transmuta na estratégia convivial estimuladora dos 

varrimentos exploratórios quer feitos individual ou colectivamente.  

     

 

 

 5.2   HIPERTEXTO – «ROCHA DE SOUSA – CARTOGRAFIA 

DE UM SER SEM HETERÓNIMOS» 

 

A universalização e aplicabilidade dos hipertextos a todas as áreas 

artísticas implicam a anulação do espaço-distância e do tempo que são 

compactados no rigor e eficácia dos seus packages de conteúdos, 

apelando cada vez mais ao modelo andragógico de ensino-aprendizagem, 

em que o centro ordenador é deslocado para a comunidade, considerando 

a existência do corpo como «equipamento satisfatório» para a prática da 

ciberaperndizagem, cujos elementos têm, teoricamente,  consciência da 

sua responsabilidade pelas ciberdecisões e cibervivências, sendo capazes 

de se auto-gerirem.  
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O papel da experiência empírica, feito de observação do real, que 

caracteriza a aprendizagem tradicional, um dos mais ricos recursos da 

aprendizagem, deixou de ter grande importância, pois a aquisição de 

novos conhecimentos e competências está a ser transferida, através de 

dispositivos tecnológicos que expandem permanentemente o ciberespaço 

e deixa de ter significado a aquisição de skills humanos que 

eventualmente se poderiam converter na melhoria das condições de vida 

concreta, pois as «cibercompetências» tendem a ignorar essa realidade, 

focando a orientação da aprendizagem no desempenho de tarefas e 

resolução de problemas directamente ligados à sustentabilidade do 

sistema, daí a necessidade crescente de «alimentar» «tribos de técnicos» 

que garantam a funcionalidade e comunicabilidade dos sectores, 

tornando-os imprescindíveis à própria vida quotidiana. Essas «tribos» 

têm, como motivação forte, factores intrínsecos como a valorização 

profissional, a auto-estima, de um modo geral a efectiva melhoria da 

qualidade de vida e, como factores extrínsecos, a garantia de emprego, os 

salários principescos, as promoções, o sucesso e o estatuto.  

 

A Cibercultura apresenta-nos um mundo onde o trágico é 

dissimulado na velocidade da informação e simultaneamente se tornou 

padronizado, universal e silencioso. O saber «ler» a sintaxe de um 

hipertexto é estar sintonizado com o presente mediático, é intuir um outro 

ciclo histórico para o qual ainda não temos palavras, e que está a ser 

construído  sobre a triologia do imaterial, instântaneo e incontrolável e na 

inevitabilidade da aceitação do crash insuspeitável que pode acontecer a 

qualquer instante, banalizando a catástrofe como se pudéssemos avançar 

ou recuar as imagens com um joystick.    

 

 A «alucinação consensual» de William Gibson, como não lugar, 

está cada vez mais habitada por ciberpersonalidades andróginas, ficções 
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de ideografias dinâmicas supervisionadas por tecnólogos, pelo que 

considerámos interessante realizar uma «expedição concreta», em forma 

de hipertexto, a um «território» feito de uma vida que intitulámos: 

«Rocha de Sousa – Cartografia de um Ser sem Heterónimos», com a 

intenção de aflorar o potencial e aplicabilidade de um texto tradicional 

em forma de ensaio1 numa hipótese de hipertexto, convertendo o discurso 

scripto em discurso informo, não nos substituindo nem ao tecnólogo, 

criador de interfaces amigáveis e facilitadores de forma a melhor 

transmitir os conteúdos, ou ao programador, nem a nenhum web designer 

com as suas hiperligações a variadíssimos sites – locais existentes na 

rede, mas idealizar um campo «tecno» que inclua a dimensão poética e 

artística.. 

 

A infraestrutura tecnológica, altamente sofisticada que está na 

base da existência dos hipertextos, estabelece analogias entre a 

inteligência humana, não como uma qualidade inata da mente mas como 

o produto das estruturas do cérebro e das tecnologias intelectuais e as 

arquitecturas, tanto ao nível do hardware (corpo) como do software 

(mente), cujas rotinas permitem aos mecanismos lógicos do computador 

aceder e manipular informação por via de associação não linear, 

configurando uma entidade (medium) mais complexa do que o simples 

tratamento electrónico de dados reservado aos computadores, como havia 

predito Norbert Weiner. 

 

Os media tradicionais são eminentemente lineares, pelo que não 

conseguem reconfigurarem-se em não lineares pela impossibilidade 

tecnológica e estrutural dos conteúdos. Estão «hermeticamente» selados 

num alinhamento lógico sequenciado e expresso na associação linear dos 

                                                 
1 Esta «expedição» tem como base um ensaio da minha autoria intitulado: – Rocha de 
Sousa, Ser sem Heterónimos. ArteTeoria. Lisboa: Universidade de Lisboa. Nº 4, (2003), 
p. 73-99  
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conceitos, traduzível em cadeias de significação de grande recorte que 

contrastam com o «conexismo» que associa e interconecta, de forma não 

linear, materiais multimédia, permitindo o armazenamento, acesso, 

estruturação e compreensão da informação, ampliando a ideia de 

«circularidade» por fragmentos ou blocos de informação que têm 

ligações entre si (links) e estabelecendo múltiplas hipóteses de caminhos 

entre os diversos nódulos que, na sua essência, são silos gigantescos de 

informação organizada segundo a matriz dos hipertextos (nódulos e 

ligações). 

 

Esta nova forma de estruturação e compreensão da informação 

obriga a novos hábitos de consulta, de leitura e de produção intelectual, 

em que a componente hiperacionalista que preside à formatação da 

matriz, subordina os conteúdos específicos de determinada área à 

coerência organizativa, realçando a fiabilidade sistémica. Os hipertextos 

são «árvores», cada vez mais frondosas, que mergulham as raízes em 

oceanos de informação, estruturando hierarquias e correlações de tal 

grandeza e complexidade que se aproximam da simulação da dimensão 

do pensamento. 

 

 

 

5.2.1  ORGANIZAÇÃO DA «EXPEDIÇÃO» 

 

Na base de todos os hipertextos deve existir uma estrutura clara, 

que facilite a navegação, para que seja encorajador e estimulante iniciar 

uma consulta, contudo o reforço icónico, ilustrativo ou complementar à 

apresentação textual é da máxima importância, pois os utilizadores 

transformaram-se em «conexistas» de blocos de informação e não leitores 

dos possíveis conteúdos, pelo que a  plataforma multimédia  operada num  
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hipertexto considera prioritária a visualidade do produto como «primeira 

impressão» que pode chamar a atenção do utilizador entre milhões de 

produtos existentes. 

 

Para a organização da «expedição» são precisos mapas que 

ajudem a estabelecer itinerários, pois estaremos na presença de diferentes 

contextos de informação, que podem associar texto, diagramas, imagens 

estáticas e dinâmicas, áudio, vídeo e informo, entre outras, e pressupõem 

uma relação enquanto utilizador que combina várias abordagens, 

impondo novas atitudes ao nível da leitura, que se transforma numa 

«navegação orientada por objectivos» (composição de comandos para 

pesquisa) que ajudem a localizar, um determinado segmento de texto, 

uma fotografia de um autor, um registo ou  uma galeria de arte, através de 

grandes bibliotecas. Tal como quando fazemos desenhos aguarelados nos 

cadernos de viagem, à Delacroix, sobrepondo uma morada ou um 

pequeno texto, também nesta «expedição» é preciso «anotar» ideias 

geradas no momento da pesquisa, marcar rotinas máquina, mnemónicas, 

desenvolver processos mais expeditos de contornar as nossas dificuldades 

perante a máquina que nos confronta com a extensão quase ilimitada das 

ramificações sistémicas dos hipertextos. É fundamental criar 

cumplicidades difusas patentes na «múltipla autoria» dos documentos  

produzidos, impondo a «colaboração» entre grupos interactivos em rede, 

na tentativa de solucionar «ciberproblemas», e ainda considerar a 

«personalização da aprendizagem» deixada ao utilizador, que pode 

contemplar vários estilos, várias velocidades de apreensão e elimina as 

barreiras físicas tanto presencial como de distância, embora consideremos 

insubstituível o ensino-aprendizagem presencial humana.   

 

Os hipertextos apresentam fragilidades e dependências 

intransponíveis, das quais apenas nomearemos algumas como seja a 
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simples falta de energia eléctrica, um crash (colapso) do sistema, 

bloqueios, assaltos de hackers, vírus, estando totalmente dependentes da 

plataforma tecnológica em que se inserem e só funcionam se estas 

estiverem activas. O olhar nu que é utilizado para a leitura tradicional de 

um livro, ou de uma obra de arte é auto-suficiente na sua funcionalidade. 

Quando falamos de hipertextos opera-se uma ruptura nessa auto-

suficiência e interpõe-se, ou «arma-se» o olhar com filtros tecnológicos, 

que virão a ser colocados na própria retina humana, o que nos faz 

suspeitar da criação de «castas de processadores».  

 

Estas «limitações» à partida não são inibidoras das enormes 

vantagens que se podem usufruir por se estar conectado quer em rede, 

quer com hipertextos, sendo inegável e fundamental o utilizador 

visualizar nos ecrãs, telas de informação compacta, compostas por 

sistemas de botões, que não passam de interruptores (ligado/desligado), 

que o fazem viajar através de sistemas de janelas, visualizando 

informação digitalizada nas suas diversas configurações, podendo aceder 

a outros conjuntos de informações por intermédio de palavras 

sublinhadas (hot words) que remetem para outros pontos de ancoragem 

situados noutro nível constituído por insuspeitáveis nódulos e ligações 

onde podem estar armazenadas toneladas de informações. As ligações-

ramificações podem ser mais ou menos densas, mas estão directamente 

dependentes da capacidade de exposição do sistema e da sua arquitectura, 

e o toque num botão pode abrir uma tela contendo uma única ou 

múltiplas janelas no ecrã. Contudo, essas ligações contemplam o regresso 

(go back) ao nível anterior, o que significa poder ir para a frente e para 

trás (previus – next), percorrendo circuitos, mas sabendo onde nos 

encontramos, pois todos os hipertextos estão mapeados para evitar que o 

utilizador perca o sentido de orientação nas suas pesquisas e deixe de 

reconhecer a «ciberpaisagem». 
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Quando se transmuta a «pintura em hipertexto do vísivel» estamos 

a instalar e a instaurar uma dimensão de tecno-imagens que 

aparentemente expandem a multidimensionalidade da imagem pictórica 

original. Todavia ao operar-se uma mutação redutora, porque para além 

de eliminarmos o olhar nu humano que permite ver-vendo, sem a 

dependência de filtros tecnológicos, compactamos em formato digital 

(«texto tecno») identificado por determinada extensão que define o tipo 

de ficheiro de imagem, com mais ou menos pixel,  proporcionando uma 

visão de melhor qualidade. Contudo uma imagem pictórica é concebida 

para ser fruída num acto de desvendamento, o que implica sensibilizar o 

imaginário do observador e não activar simulacros de um tecno-

imaginário colectivo, ou elaborado por tecnólogos. São portanto duas 

realidades completamente distintas, mas que coexistem, embora a 

sobreposição «tecno» seja dominante.  

           
Fig. 53 – A aplicabilidade da matriz do hipertexto pode converter 
uma pintura como «O Homem Invisível II» da série «Histórias de 
Guerra – O Real Impossível» da autoria de Rocha de Sousa, num 
conjunto de segmentos que funcionam como «botões», hot words 
que se abrem em janelas interactivas, ligando conteúdos organizados 
segundo uma hierarquia pré-determinada.  

 

No hipertexto, os pontos de entrada, para leitura dos conteúdos, 

podem apresentar a informação organizada como um livro tradicional, 

lido página a página ou capítulo a capítulo, mas também permitem 

utilizar qualquer das entradas previstas como sejam: botões, janelas, 

índices, diagramas, lista de palavras-chave, cabendo ao cibernauta 
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«traçar» o percurso, feito de avanços e recuos consoante previa a 

organização da «expedição», ultrapassando a mera negociação ou 

manipulação de algumas pistas ou contextos de exploração. 

 

O utilizador, ao consultar o hipertexto ««Rocha de Sousa – 

Cartografia de um Ser sem Heterónimos», pode fazê-lo como se 

estivesse a ler linearmente um ensaio de forma tradicional ou pode 

seleccionar no mapa principal os botões que lhe dão acesso às estruturas 

subsequentes, nas quais pode aceder a sectores ou sub-sectores, porém 

ainda pode  passar em revista as palavras-chave existentes em listagem 

que maior interesse despertem.  

 

A adequação do ensaio implica a sub-compartimentação do texto,  

para maior comodidade de leitura e imediata apreensão contextual e a 

selecção das palavras-chave e criação do seu índice, palavras essas que 

prestam informação complementar ao leitor, permitindo a pesquisa 

directa de um ou vários contextos onde a sua referência é elucidativa.  

 

 

 

5.2.2  ESTRUTURAÇÃO DOS NÓDULOS, LIGAÇÕES E BOTÕES. 

 

A estrutura de nódulos considera 11 grandes núcleos, que por sua 

vez albergam um conjunto de 48 sub-núcleos, que ainda podem remeter 

para outros 20 sub-sub-núcleos que contêm ligações com duplo sentido 

pelo qual se chega à informação e da qual se pode regressar ao nível 

anterior, mas transitando por vias diferentes. Para maior clareza 

explicativa apresentamos um organograma detalhado com nódulos, 

ligações e definição e índice de palavras chave (botões que contêm as hot 

words) das quais se apresenta um simulacro. 
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ROCHA DE SOUSA-CARTOGRAFIA DE UM SER SEM HETERÓNIMOS 

JOÃO MANUEL ROCHA DE SOUSA 

PERCURSO ACADÉMICO PRÉ-UNIVERSITÁRIO 

PERCURSO POÉTICO E ARTÍSTICO DA JUVENTUDE 

ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA 

DIAS DE CHUMBO – GUERRA COLONIAL 

DOCENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA 

ENSAIO-CRITICA DE ARTE-DIDÁCTICA DAS ARTES VISUAIS 

PINTURA COMO MATÉRIA DO INDIZÍVEL 

A VISIBILIDADE TESTEMUNHADA 

BIBLIOGRAFIA 

ÍNDICE DE PALAVRAS CHAVE 

Fig. 54 - No caso deste organograma apresentamos os nódulos em formato de botões aos quais 
atribuímos diferentes cores como elementos de rápida identificação, estando agregados os 
conteúdos com o formato de sub-núcleos e sub-sub-núcleos. 
 

 
 
 
 
5.2.3   PALAVRAS-CHAVE – HOT WORD 
 
 
A organização das «palavras-chave» em «Índice de Palavras-

Chave» é deveras complexa, pelo volume de documentação que é 

possível anexar, pelo que neste simulacro apenas se procura seleccionar 

do texto termos aos quais se atribuiu uma conotação significativa na 

descodificação dos conteúdos, podendo funcionar como um «voo 

panorâmico» sobre as principais matérias tratadas no ensaio e ser 

complementada      por    outras      fontes      que     não    se    encontram   

nele.  

 

Passamos a exemplificar através de Julião Quintinha, uma das 

personalidades que marcou a juventude do pintor que integra o «Índice de 

Palavras-Chave». 
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Palavra-Chave «JULIÃO QUINTINHA»  

 
«Educado nos valores republicanos e  democráticos, mantém uma tertúlia em 

que figura o republicano Julião Quintinha, (1887-1969), 1 natural de Silves, amigo do 
pintor e desenhador Bernardo Marques (1898-1962), também ele de Silves, que 
caricatura mordazmente Salazar.   Quintinha   é   escritor,   jornalista,    viajante 
incansável, homem actualizado, escreve com regularidade para jornais, publica vários 
livros, e quando está em Silves encontramo-lo com Manuel de Sousa e Garcia 
Domingues à volta da mesa do café no fim das tardes ou depois do jantar, discutem 
política, analisa-se a conjuntura internacional, critica-se o regime e admite-se o que de 
bom se estava a construir.  
 

Fig. 1- Manuel de Sousa à esquerda e Julião 
Quintinha, à direita, dois homens de forte 
sensibilidade democrática. 

 

 
1Sousa, Rocha de - Amnésia, 1ª Ed., Lisboa, E. Fernandes de Matos, 1962. Julião 
Quintinha faz o prefácio dizendo: «Amnésia», peça dramática em três actos, é obra 
plena de originalidade e emoção, onde se conta a história de um pintor que perdeu a 
memória de tudo, da esposa, da própria arte, e sobre o qual descem, ameaçadoramente, 
as trevas da loucura. Como que rolando no espaço, sem controle, perdida a noção da sua 
origem, do seu destino, da sua presença, através do rompimento com as praxes e 
conveniências sociais, este homem triste, entretanto, ainda vai soltando tremendas e 
irónicas palavras de acerada crítica e sagaz filosofia.» 

 

No caso da «Palavra-Chave» - Julião Quintinha existia no ensaio,  

referências na página 3, na nota de roda pé também da mesma página, 

fotografia e legenda na página 4 e, por último, outra nota de roda pé na 

página 15. Toda a selecção das «Palavras-Chave» obriga a igual 

tratamento do texto e imagens, só após esta preparação se pode avançar 

para a criação do «Índice de Palavras-Chave».  

 

                                                 
1 Julião Quintinha é um jornalista e escritor republicano,  é autor, entre muitos títulos 
destacam-se: «Assistência á Mendicidade - Tese-Estudo, 1916», A Solução Monárquica 
do Senhor Alfredo Pimenta - Comentários Políticos, 1916», No Fim da Guerra - 
Opúsculo Literário, 1917»,  Terras de Fogo - Novelas, 1923», «África Misteriosa - 
Crónica de Viagem, 1931», «Oiro Africano - Crónicas de Viagem, 1930» Derrocada do 
Império Vátua e Mousinho d'Albuquerque - Esboço Histórico, de Colaboração com 
Francisco Toscano, 1930» e «Terras do Sol e da Febre - Reportagem em Colónias 
estrangeiras, 1932». Bernardo Marques ilustra livros de Quintinha. 
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5.2.4  ÍNDICE DAS «PALAVRAS-CHAVE» 

 

As «palavras-chave» funcionam como botões que se destacam 

discretamente do texto, mas que ligam directamente a conteúdos 

específicos mais ou menos detalhados. No fragmento de texto 

seleccionado para exemplificar, assinalamos as «palavras-chave» que 

ficariam destacadas ao longo de todo o ensaio, permitindo aceder e 

contextualizar (apresentar a localização do termo ao longo do ensaio) o 

seu conteúdo específico a partir de qualquer ponto do texto.  

 
«Entre 1956 e 1957 três grandes acontecimentos estão relacionados 

com o meio artístico,  realiza-se a décima e última EGAP na Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (1956), acentua-se a clivagem entre as «castas» de 
artistas, torna-se possível agrupá-los pela sua proveniência social, os Neo-
Realistas, os Surrealistas e os Abstractos, que se segregam mutuamente. 
Nasce a Fundação Calouste Gulbenkian (1956), que, logo no ano seguinte 
realiza a I Exposição Gulbenkian com o significado e importância cultural que 
permitiu abrir a Europa aos artistas portugueses através de bolsas de longa e 
média duração nos principais pólos culturais da Europa e dos Estados Unidos; 
existe uma «dívida» de gratidão tanto artística como científica em termos 
nacionais, para com a visão e política cultural desenhados por José Henriques 
de Azeredo Perdigão (…)» 

 
 

Neste segmento de texto foram consideradas «palavras-chave: 
«EGAP», «Sociedade Nacional de Belas-Artes», «Neo-Realistas», «Surrealistas», 
«Abstractos», «Fundação Calouste Gulbenkian» e  «José Henriques de Azeredo 
Perdigão». Podemos ainda apresentar o «índice de palavras-chave» 
começadas pela letra A, assinaladas ao longo do ensaio: 

 
 
 

«ÍNDICE DE PALAVRAS-CHAVE» 

A 
AFONSO COSTA 

ARTISTAS PLÁSTICOS MODERNISTAS 
ALEXANDRINA 

ANARCO-SINDICALISTA 
ANTÓNIO OLIVEIRA SALAZAR 

ANTÓNIO FERRO 
ALLAN KARDEC 

ASSOCIAÇÕES SECRETAS 
ABSTRACIONISTAS 

AGREGADO FAMILIAR 
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ASSISTENTE 
ANTÓNIO SPÍNOLA 

ARCO 
ARMANDO ROCHA TRINDADE 

AICA 
ARTES PLÁSTICAS (revista) 

ARTEOPINIÃO (revista) 
ARTETEORIA (revista) 

AMNÉSIA (peça de teatro) 
ANGOLA 61, UMA CRÓNICA DE GUERRA  

(romance de ficção histórica) 
 

 

 

 

5.2.5 ORGANOGRAMA DE NÓDULOS E LIGAÇÕES 

 

A «cartografia» do ensaio e a sua adaptação a grandes nódulos, 

que por sua vez se traduzem em botões cujo rótulo é indiciador das 

matérias existentes no seu seio, normalmente decompõem-se noutros sub-

botões por questões de compactação de informação, coerência e 

estruturação. Foram elaboradas algumas das possíveis ligações que 

conectam os diversos núcleos e sub-núcleos, sempre na perspectiva do 

fluxo de informação poder circular nos dois sentidos (ir e vir do local 

original).1

 

                                                 
1 Por questões de comodidade de leitura o organograma de nódulos e ligações é 
apresentado na página seguinte, evitando desta forma a sua partição gráfica. 
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JOÃO MANUEL ROCHA DE SOUSA

NÚCLEO FAMILIAR

SILVES –LOCAL DE NASCIMENTO

IMAGINÁRIO JUVENIL

PASSADO MÍTICO 

I REPÚBLICA 

ESTADO NOVO 

MANUEL DE SOUSA – DEMOCRATA POR 

JÚLIÃO QUINTINHA – JORNALISTA E ESCRITOR

JOSÉ D. GARCIA DOMINGUES - ARABISTA 

MÁRIO VARELA GOMES - ARQUEÓLOGO 

 
 
 
 

 
 

PERCURSO ACADÉMICO PRÉ-UNIVERSITÁRIO 

ENSINO PRIMÁRIO OFICIAL - SILVES 
PROFª ALEXANDRINA 

ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE SILVES 

LICEU NACIONAL DE FARO 

PINTOR JOSÉ RICARDO JÚDICE DE SAMORA BARROS

PINTORA MARIA KEIL 

ADMISSÃO À ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DE 
LISBOA 

PERCURSO POÉTICO E ARTÍSTICO DA JUVENTUDE 

TERTÚLIA DA HAVANEZA 

AUTORES MÍTICOS 

KARDECISMO – ESPIRITUALIDADE POSITIVISTA 

ESPAÇOS CULTURAIS DE SILVES 

AUTOR, DIRECTOR, ACTOR E CENÓGRAFO 

CINE-TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO 

SOCIEDADE FILARMÓNICA SILVENSE 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE SILVES 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
DE SILVES

SOCIEDADE VILARINHO 
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ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA 

REFORMAS DE PAPEL DO ENSINO ARTÍSTICO SUPERIOR 
CURSO ESPECIAL DE PINTURA - 1955 

MUMIFICAÇÃO ACADÉMICA – CONTEXTO CULTURAL 

CICLO DE ARTISTAS – COLEGAS DAS BELAS-ARTES 

AS «CASTAS» ARTÍSTICAS 
NEO-REALISTAS – SURREALISTAS - ABSTRACCIONISTAS 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
JOSÉ HENRIQUES DE AZEREDO PERDIGÃO 

«MAMI» - MARIA SEQUEIRA CABRITA CARNEIRO DE SOUSA 

 
 

 
 
 
 

DIAS DE CHUMBO  
GUERRA COLONIAL 

ANGOLA 1961-1963 
COMPANHIA 166 – BATALHÃO 158 

TEATRO EXPERIMENTAL DE LUANDA 
RÁDIO OFICIAL DE ANGOLA 

«AMNÉSIA» 

«ANGOLA 61, UMA CRÓNICA DE GUERRA OU A VISIBILIDADE DA 
ÚLTIMA DERIVA 

AS MEMÓRIAS FEITAS PINTURAS 

DOCENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE 
LISBOA 

ACTIVIDADE PEDAGÓGICA, CIENTÍFICA E ARTÍSTICA 

TÍTULO DE PROFESSOR AGREGADO 

25 DE ABRIL – REFORMA DE 74 
PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUTOS

25 DE ABRIL – DEMOCRACIA E CONTEXTO CULTURAL 

INTEGRAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES NA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA

PROVAS DE AGREGAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

INTERDISCIPLINARIEDADE E INVESTIGAÇÃO 

ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E 
TESES DE DOUTORAMENTO
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ENSAIO - CRÍTICA DE ARTE-DIDÁCTICA DAS ARTES 
VISUAIS

SOCIEDADE  NACIONAL DE BELAS-ARTES 

AR.CO – CENTRO DE ARTE E COMUNICAÇÃO VISUAL

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 

IMEMBRO DA AICA – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 
CRÍTICA DA ARTE

COLABORAÇÃO REGULAR COM JORNAIS E REVISTAS DA 
ESPECIALIDADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PARECERES, ORIENTAÇÃO E 
PRODUÇÃO PROGRAMÁTICA PRÉ-UNIVERSITÁRIA

UNIVERSIDADE ABERTA 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL MULTIMÉDIA

 
ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES  DE MESTRADO E TESES DE 

DOUTORAMENTO

 
PINTURA COMO MATÉRIA DO INDIZÍVEL 

PENSAMENTO  PLÁSTICO 

GALERIAS E MERCADO DE ARTE EM PORTUGAL 

ESTÉTICA POP 

CICLO DAS «PERSONAGENS ILUSTRADAS» 

CICLO DAS «HISTÓRIAS DE GUERRA – O REAL IMPOSSÍVEL» 

 
CICLO «DESASTRES PRINCIPAIS» 

 
A VISIBILIDADE TESTEMUNHADA 

FOTOGRAFIA 

VÍDEO-ARTE 

CINEMA 

TELEVISÃO 

PESQUISA, TEXTO E GUIÃO 

PROGRAMAS 

ENSAIO E ROMANCE 
 

 

                                                                                                         
 

ÍNDICE DE PALAVRAS-CHAVE BIBLIOGRAFIA 

 204



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

 205

                  5.2.6  SINTAXE                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CARTOGRÁFICA DO HIPERTEXTO 
 
 
ROCHA DE SOUSA 
Ser sem heterónimos 
 
Rocha de Sousa é uma personalidade 

multifacetada e uma referência incontornável como 
pintor, crítico de arte, professor, investigador e ensaísta,  
de reconhecida excelência intelectual que marcou 
gerações de jovens estudantes da Faculdade de Belas-
Artes de Lisboa, ao longo das últimas três décadas que 
tiveram o privilégio de aprender e trabalhar com ele. 
Nostalgicamente, pressentimos a sua presença nos 
corredores do Convento de S. Francisco, edifício que 
alberga as Belas-Artes, desde 1836. Ao pensar-se nele 
esboça-se um sorriso, deseja-se encontrá-lo  na aula,  
nesse fórum de debate de ideias onde as matérias eram 
programadas com sentido humanista, poético, 
recorrendo a materiais audiovisuais, vídeos, 
diapositivos, acetatos  que permitiam ampliar 
comunicacionalmente os conteúdos, organizados num 
sistema aberto, gerando atmosferas propiciatórias à 
descoberta e ao despertar de projectos onde se é 
«inteiro», enquanto autor, dando significado à 
existência, e acabando por mudar a própria vida.   

 
Este ensaio é uma aproximação ao «trajecto 

plural» que caracteriza o estar e obra de Rocha de 
Sousa, um dos poucos artistas portugueses do século 
XX, com vasta produção teórica, que sempre entendeu 
a obra de arte como «espaço do desejo, da comunicação e 
da revolta - espécie de mentira providencial capaz de tornar 
verosímeis, por instantes que seja, os nossos «passos 
encobertos»,1 e é contributo para a «história não oficial» 
negando o esquecimento cultural e institucional a que 
autores, com a dimensão de Rocha de Sousa, são 
votados porque não souberam abdicar da memória ou 
não foram suficientemente «habilidosos» para deixarem 
de ser testemunhas do seu tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em Silves está enraizada a sua infância, 

observamo-lo na janela da casa da vizinha em dias de  
 

                                                 
1 SOUSA, Rocha de - Os passos encobertos. Porto: Figueirinhas, 
1986. 214 p. p.50  
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NÚCLEO FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGINÁRIO JUVENIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intensa luminosidade, invadido pela progressiva 
sensação de destruição das casas e fábricas 
desactivadas, estranhando a ausência da cadência 
monótona que caracteriza o ritmo das máquinas, dos 
espaços vividos agora irremediavelmente 
desertificados, lentamente demolidos pela força da 
descrença dos homens,  restos de olhares plenos de 
esperança, sorrisos que se deixaram de ouvir e um 
imenso esquecimento apenas quebrado pelas 
fotografias amarelecidas que nos confrontam com a 
visibilidade desses momentos intensos em que nos 
tornamos cúmplices das personagens desconhecidas 
que questionam e resistem por dentro.  

 
Na Conservatória do Registo Civil de Silves 

encontrámos, no livro segundo do ano de 1938, no 
registo número 731, folha 366, notícia de que no dia 29 
de Agosto de 1938,  nasceu na rua Doutor Oliveira 
Salazar, nº 42, em Silves,  João Manuel Rocha de 
Sousa, filho de Manuel de Sousa (1904-1973) e de 
Maria Rosa Rocha de Sousa (1912-1987). Do núcleo 
familiar, para além dos pais, que também são naturais 
do Concelho de Silves, faz parte um irmão mais velho, 
José Manuel Rocha de Sousa (1930-2006). 

 
O imaginário silviense, na década de 30, 

movimenta-se entre a identidade cultural, algo difusa, 
ancorada na grandiosidade das diversas civilizações que 
habitaram Silves e um passado mítico, interrogado pela 
riqueza da materialidade dos artefactos que se 
encontram na região, e o presente enfermo de todos os 
problemas decorrentes da decadência da indústria 
corticeira e a gestão da desilusão de quem tem uma 
visão democrática e não se conforma com a 
consolidação do Estado Novo que decapita a oposição 
mesmo que regional.  

 
O passado histórico de Silves é indissociável do 

intercâmbio comercial que se deve, em grande parte, ao 
rio Arade, que liga Silves a Portimão. Este rio é o mais 
importante curso de água, depois do Guadiana, no 
Algarve. As rotas comerciais da bacia mediterrânica, 
tanto dos Fenícios, como os Gregos, Cartagineses e 
Romanos tinham escala obrigatória no porto de rio de 
Silves, onde se trocavam as mais variadas mercadorias,  
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IMAGINÁRIO JUNEVIL 
MANUEL DE SOUSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGINÁRIO JUVENIL 
JULIÃO QUINTINHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provenientes de todos os cantos do mundo, pelos 
produtos locais.  

 
O perfume das flores de laranjeira anuncia a 

dominação Árabe na Península Ibérica, que se segue à 
desagregação da Monarquia  Visigótica,  com a duração 
aproximada de  sete séculos e é no século XI que 
«Chelb» ou Silves, ganha expressão cosmopolita 
tornando-se num centro cultural muçulmano irradiante 
onde confluem poetas, historiadores, artistas, juristas, 
astrónomos, matemáticos, médicos  e filósofos; 
florescem actividades relacionadas com as artes, das 
quais destacamos a vidraria, a tapeçaria, a ourivesaria e 
a cerâmica; introduzem-se novas plantas, como a 
laranjeira, alfarrobeira, amoreira, alcachofra, 
damasqueiro e pessegueiro, entre outras. Excelentes 
arquitectos constroem fortificações, mesquitas e uma 
malha urbana notável, ainda hoje visível no Alentejo e 
Algarve, bem como as redes de  irrigação e sistemas de 
captação de águas, que praticamente chegaram ao 
século XX, para melhorar a actividade agrícola. 

 
Esta atmosfera de «paraíso perdido» transparece 

na imagem do pai, Manuel de Sousa,  industrial 
corticeira de média grandeza que funda, nos anos 20, 
um «fabrico»2 com o nome de «Manuel de Sousa e 
Cabrita Lda» dedicado inteiramente à transformação da 
cortiça, tem um sócio com quem não se entende, pelo 
que dissolve a sociedade e fica sozinho à frente dos 
destinos da «Manuel de Sousa». Está habilitado com o 
Curso Comercial da Escola de Silves, é um homem 
engenhoso, desenhando e construindo algumas 
máquinas e melhorando processos de gestão e 
comercialização, chega a empregar 35 operários .  
Educado nos valores republicanos e  democráticos, 
mantém uma tertúlia em que figura o republicano Julião 
Quintinha, (1887-1969), natural de Silves,  amigo  do 
escritor,    jornalista,    viajante incansável, homem 
actualizado, escreve com regularidade para jornais, 
publica vários livros e, quando está em Silves 
encontramo-lo com Manuel de Sousa e Garcia 
Domingues à volta da mesa do café, no fim das tardes 
ou depois  do  jantar,  discutem   política,   analisa-se  a  

                                                 
2 «Fabrico», regionalismo que significa fábrica de pequena 
dimensão com maquinaria. 
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MANUEL DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
I REPÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

pintor e desenhador Bernardo Marques (1898-1962) 
conjuntura internacional, critica-se o regime e admite-
se o que de bom se estava a construir 1962), também 
ele de Silves, que caricatura mordazmente Salazar.   
Quintinha 3 é   escritor,    jornalista,    viajante 
incansável, homem actualizado, escreve com 
regularidade para jornais, publica vários livros e, 
quando está em Silves encontramo-lo com Manuel de 
Sousa e Garcia Domingues à volta da mesa do café, no 
fim das tardes ou depois do jantar, discutem política, 
analisa-se a conjuntura internacional, critica-se o 
regime e admite-se o que de bom se estava a construir. 

Fig. 1- Manuel de Sousa à esquerda, e Julião Quintinha, 
à direita, dois homens de forte sensibilidade democrática. 
 
A República é a revolução da burguesia urbana, 

feita de jornais através dos quais se chega com 
facilidade e rapidez a todas as cidades do país, aos 
leitores citadinos com cultura literária satisfatória que 
se identificavam com a democracia de elite à Afonso 
Costa (1871-1937), essencialmente reformista.  Mas, a 
forma mais eficiente e com maior impacto 
comunicacional num universo de analfabetos que 
caracterizava a grande maioria dos portugueses do 
início do século XX, só poderia ser a imagem impressa, 
devendo-se ao melhoramento das técnicas de impressão 
e reprodução a massificação do uso da fotografia, o que  

 
                                                 
3 Julião Quintinha é um jornalista e escritor republicano,  é autor, 
entre muitos títulos de: «Assistência à Mendicidade - Tese-Estudo, 
1916», A Solução Monárquica do Senhor Alfredo Pimenta - 
Comentários Políticos, 1916», No Fim da Guerra - Opúsculo 
Literário, 1917»,  Terras de Fogo - Novelas, 1923», «África 
Misteriosa - Crónica de Viagem, 1931», «Oiro Africano - Crónicas 
de Viagem, 1930» Derrocada do Império Vátua e Mousinho 
d'Albuquerque - Esboço Histórico, de Colaboração com Francisco 
Toscano, 1930» e «Terras do Sol e da Febre - Reportagem em 
Colónias estrangeiras, 1932». Bernardo Marques ilustra livros de 
Quintinha. 
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emprestou à notícia o realismo da presença, «alguém 
esteve lá e foi testemunha», e à tradicional caricatura, 
desenhos irónicos, mordazes que acentuam e exageram 
as qualidades e virtudes sempre associadas à «má 
língua», mas cuja eficácia comunicativa é enorme, os 
conteúdos são reconhecidos de imediato e funcionam 
como veículo do ideário republicano ferozmente anti-
monárquico e anti-clerical. 

 
Grande parte dos artistas plásticos modernistas 

passaram pelas caricaturas, pela ilustração, e pelas 
páginas dos jornais. Não deixa de ser curioso o paralelo 
entre Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905),  Bernardo 
Marques (1899-1962) e Vasco (1935), entre o primeiro 
e o último medeiam mais de 100 anos, mas continua-se 
a parodiar os mesmos problemas. 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Caricaturas de Bordalo Pinheiro, «Zé Povinho - Afinal é tudo o 
mesmo Theatro», Bernardo Marques, «Ferro ao colo de Salazar», e 
Vasco,   «Las Meninas - Governo de Guterres» 

 
Manuel de Sousa é um «democrata por 

sensibilidade», como o definiu numa homenagem 
póstuma o seu amigo José D. Garcia Domingues (1919-
1989), é elemento activo e participativo, membro da 
«Sociedade Vilarinho», da «Sociedade Filarmónica 
Silvense», do «Silves Futebol Clube», é fundador da 
«Associação dos Amigos de Silves» e da «Associação 
de Estudos e Defesa do Património-Cultural de Silves», 
uma organização que se dedica ao estudo da história de 
Silves e à actividade arqueológica patrimonial. São 
estas instituições que fazem o «trabalho de campo», 
misto de paixão, autodidactatismo e especialidade, mas 
que acabam por revelar a importância do legado 
cultural de Silves, tendo posteriormente, o grande 
contributo do Arq. Mário Varela Gomes que conduziu 
durante anos, as escavações arqueológicas que estão na 
base da fundação do Museu Municipal de   Arqueologia  
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de Silves, um marco museológico em termos nacionais,  
e mais recentemente o Museu da Cortiça-Fábrica do 
Inglês, e o futuro Instituto Superior de Estudos Árabes, 
projecto de enorme significado que urge concretizar.  

 
Existem espaços que, teimosamente, não se 

desagregam porque estão impregnados de memórias tão 
fortes que necessitamos de os revisitar para nos 
encontrarmos. Rocha de Sousa soube criar percursos 
poéticos e artísticos que interpenetram essa dimensão, 
pondo-nos em contacto com fragmentos dessa meninice 
cuja materialidade existe como «prova» de todos os 
sonhos da juventude. O pintor realizou um «exercício 
arqueológico» após a morte de seu pai, mantendo a boa 
biblioteca, o gabinete de curiosidades onde 
encontramos artefactos gregos, romanos, visigóticos, 
fósseis e outros objectos, sempre com a preocupação 
historicista  de    ordenação   e   catalogação científica. 

 
 
Manuel de Sousa era uma personalidade 

multifacetada, fascinado pela numismática e pela 
filatelia, podemos considera-lo especialista, pois 
possuía, à data da sua morte, colecções de moedas que  
integravam exemplares únicos (fenícios, gregos, 
romanos, árabes e das dinastias portuguesas - mais de 
6.000 peças). Não foram raras as vezes que discutiu a 
classificação das mesmas com o arabista e monárquico 
José D. Garcia Domingues, impossibilitado de ensinar 
pelo Estado Novo, devido às suas convicções políticas. 
Na filatelia tinha cerca de um milhão de selos 
portugueses entre os quais se encontravam raridades de 
grande qualidade. Estes traços gerais sobre a 
personalidade de Manuel de Sousa são pinceladas 
rápidas como quem dá uma aguada sobre tela, 
insuficientes para perceber a dimensão e importância 
deste homem sensível, culto e enamorado da sua 
cidade. 

 
As guerras travadas no recreio da escola 

primária com espadas de pau, ou com o simples braço 
no ar, entre «mouros» e «cristãos» tendo como pano de 
fundo as muralhas do castelo de Silves, e os poemas de 
Al-Mu’tamid sussurrados pelo vento  quente, remetem- 
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nos para o tempo da infância. Rocha de Sousa faz o 
Ensino Primário na Escola Oficial, da sua cidade natal, 
com a professora D.ª Alexandrina, que se transformará 
em amiga e admiradora, constatará que o aluno está 
bem preparado, já sabe as primeiras letras, lê e escreve 
com facilidade, é tímido, mas desde cedo se mostrou 
observador atento, esquiçando nos cadernos de duas 
linhas usados para «domesticar» as letras, mas não os 
desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Os livros exerciam sobre si grande fascínio, 

pois encerravam histórias fabulosas Este interesse pela 
leitura é cultivado pelo pai, que leva os filhos a 
passeios onde se desenha e pinta ao ar livre, lê-se, em 
voz alta, declama-se, representam-se pequenos papeis e 
devoram-se as histórias aos quadradinhos do 
«Cavaleiro Andante», das «Obras-Primas Ilustradas do 
Cavaleiro Andante», do «Condor Popular», do 
«Ciclone» e do «Mundo de Aventuras», rabiscam-se as 
primeiras bandas desenhadas, frui-se o espaço protector 
da casa, banhado pela luz mediterrânea, em cima da 
mesa encontram-se materiais para a prática da pintura, 
tintas de óleo, aguarelas,   pincéis,  lápis de cor,  
carvão, telas,  blocos de papel para desenhar no célebre 
cavalinho  com   marca   de   água   e   o  Ingres só para  
momentos especiais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 - Faziam parte do imaginário das crianças no Estado Novo, a banda 
desenhada como as «Obras-Primas Ilustradas do Cavaleiro Andante», os 
desenhos dos livros do Ensino Primário, com um rapaz da Mocidade 
Portuguesa, o «Ciclone» banda desenhada de pequeno formato com as 
aventuras de «Buffalo Bill», e o livro de «Moral e Educação Cívica - 1ª, 
2ª, 3ª, e 4º classes» de António Figueirinhas. 

Nas palavras de Rocha de Sousa intuímos a 
nostalgia de quem se torna ser entre ruínas: 

«Na infância que tive, já uma família real 
havia morrido na via pública. Nascia-se então sob a 
presença protectora de Salazar e de Cristo. Um 
sangue clandestino, ou simplesmente encoberto,  
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infiltrava-se um pouco por toda a parte. A figueira 
do meu quintal, por exemplo, era côncava por 
dentro, aí só tocada por alguns feixes oblíquos de 
luz.  O meu segredo consistia em ficar lá, esperando 
a Teresa - e Teresa é um nome falso porque não sou 
capaz de inventar o verdadeiro»4  

A vida corre serena, estável com boas 
memórias, entre elas as longas férias grandes passadas 
nas praias da Rocha em Portimão, vai-se a Aljezur ver 
o Atlântico e os areais imaculados. O ritual dura 12 
anos,  é instaurado pela  mãe, mulher lindíssima, 
deixando entrever no olhar e no sorriso uma ternura 
amargurada, «razões»  da vida, só compreendidas  na 
idade madura. 

 
Aproxima-se a década de 50 e com ela as 

«mudanças invisíveis» sob o ponto de vista económico 
e social como diria Fernando Rosas. A geração do seu 
pai debate-se com o fim de um ciclo de abundância que 
teve início na segunda metade do século XIX, devido 
ao florescimento da indústria da cortiça, que obriga à 
construção de fábricas e consequente concentração de 
mão de obra que progressivamente ganha consciência 
política,  devido à «canibalização» que reduz seres a 
servos com fome de tudo.  

 
A I República, além de trazer modernidade e 

esperança a Portugal, renova-se através do espírito 
republicano efervescente que se apossa das elites e do 
ideário anarco-sindicalista que teve grande expressão 
na luta dos operários. Não será de estranhar, ao correr a 
notícia da implantação da República (1910), que esta 
seja recebida com grande festividade pelas gentes de  
Silves. Pensa-se que finalmente passará a haver maior 
justiça social, e a opulência e o desnível entre ricos e 
pobres,  ainda hoje patente nas casas dos grandes 
proprietários rurais e industriais, se esbaterá. Mas 
existem nuvens negras no horizonte, a  República 
herdara da Monarquia uma situação económica 
insustentável;  é um período de grandes convulsões 
sociais, de governos frágeis desacreditados e de 
desarticulação de pequenos núcleos industriais que tem 
reflexos devastadores na indústria corticeira de Silves. 

 

                                                 
4 ROCHA, de Sousa - op. cit, p. 58 
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O golpe militar de 28 de Maio de 1926 
perpetrado pelo General Manuel de Oliveira Gomes da 
Costa, (1863-1931) visa suster o desgoverno liberal-
democrático em que se caíra, 7 Eleições Gerais para o 
Parlamento, 8 Eleições para a Presidência da República 
e 45 Governos, alguns com duração de semanas. 
Gomes da Costa é recebido triunfalmente em Lisboa, 
«era preciso» uma Ditadura Militar para se estabilizar o 
país que veio a desembocar no Estado Novo (1933-
1974), sistema corporativo representado pela 
Constituição de 1933 e por António de Oliveira Salazar 
(1889-1970) que depara com  a oposição republicana e 
sindical fragilizada, mas que ainda organiza a Greve 
Geral de 1934. Mas, nem a oposição, nem o Estado 
Novo conseguem arrancar Silves à lenta decadência 
industrial, apesar de serem realizadas, no período do 
Estado Novo algumas obras de fundo como a Barragem 
do Arade, o Mercado, a Ponte Nova e as Escolas. 
Existe um preço a pagar, determina-se o retorno à 
ruralidade, (vendem-se apenas as matérias primas) em 
vez    de    se      modernizar     tecnologicamente       e 
empresarialmente as indústrias, tornando-as «mais 
competitivas» como se diria hoje, abrindo para novos 
mercados. Não é de estranhar este «retorno», está de 
acordo com o controlo férreo a todos os níveis, imposto 
pelo Estado Novo. As fábricas ardem, incendeia-se a 
cortiça e o mar da desilusão engole a vontade dos 
homens5. 
 
A mitificação do Estado Novo faz-se também, através 
de propaganda escrita, como é o caso do número 
especial do «Diário da Manhã - Jubileu Ministrial de 
Salazar - 27 de Abril de 1928 - 27 de Abril de 1953» 
em que o director, Manuel Múrias (1900-1960), depois 
de uma introdução onde endeusa Salazar começa por 
um artigo que se intitula: «Salazar visto por ele próprio 
através dos discursos, notas políticas e outros textos do  
                                                 
5 João Madeira é autor de um artigo intitulado: -Da Alvorada do 
Século ao Estado Novo, Notas sobre "Silves, a Cidade 
Democrática.. O Mirante. Silves: Associação de Estudos e Defesa 
do Património Histórico-Cultural de Silves., Nº 12, Dezembro 
(1997). J. Madeira trata a problemática da indústria corticeira, 
integrando-a num conjunto de iniciativas defensivas dos interesses 
silvenses que congregava operários, industriais, negociantes e 
representantes do poder local. FILIPE, Graça - Testemunho da 
Indústria Corticeira. História, Lisboa: Publicações Projornal. Nº 
49, (2002), p. 54-59.  
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eminente homem de estado», passando em «revista» as 
notícias que fazem do Estado Novo-Salazar um 
exemplo de governação; sobre Silves encontrámos:  
 

«Grémio do Comércio de Silves. Organismo 
corporativo do comércio dos concelhos de Silves, 
Lagoa e Albufeira, tem a sua sede na cidade de 
Silves - Rua José Estevão, 19, foi criado ao abrigo 
do decreto-lei nº 24.715, de 3 de Dezembro de 1934, 
alvarás de 15 de Junho de 1940, e 27 de Setembro 
de 1943. Tem actualmente cerca de 1.500 firmas 
inscritas, de comércio diferenciado. 

Além de várias funções de ordem 
corporativa que a lei lhe confere, criou na sua 
secretaria há alguns anos, para benefício dos seus 
agremiados uma Secção de Informações, onde se 
trata de registos comerciais legalização de alvarás e 
ainda de todos os documentos relativos às 
actividades por ele representadas. 

A actual direcção composta pelos srs. 
Francisco de Sousa Correia, Anibal d'Avó 
Duarte e Francisco Luís Baião, secundada pelo 
chefe dos Serviços, sr. Joaquim Gonçalves, 
pensa criar à semelhança do Grémio dos 
Retalhistas de Mercearia do Sul, um Serviço de 
Assistência Clínica para os seus agremiados, para 
isso, está a colher os elementos indispensáveis.»  

«Deus, Pátria e Família» são os três pilares do 
Estado Novo, concebendo uma «política do espírito» de 
visão       futurista, à  imagem  italiana  encarnada  por 
António Ferro (1895-1956) que arquitecta, de 1933 a 
1950 uma imagética para consumo internacional que 
aliasse tradição e modernidade, sendo capaz de 
representar vanguarda, força, «máquina-energia» 
património civilizacional. Participa-se nas Exposições 
Mundiais, como a Ibero-Americana de Sevilha (1929), 
Antuérpia (1930), Paris (1931 e 1937), Nova Iorque 
(1939), e S. Francisco (1939) e ainda, para consumo 
doméstico a empolgante Exposição do Mundo 
Português em 1940. Foi criado o S.P.N., Secretariado 
da Propaganda Nacional que, em 1944, se passará a 
chamar S.N.I., Secretariado Nacional da Informação, 
disponibiliza-se espaço (Palácio Foz) para se expor, 
atribuem-se prémios como o «Columbano», «Silva 
Porto» e o «Amadeu» (tradição e modernidade na sua 
melhor qualidade...), reforçando a estratégia de  
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legitimação dos «artistas de estado» feita através da 
exclusão dos artistas não colaboracionistas, e da entrega 
de encomendas de grande significado ideológico e 
económico a «certos» artistas. Este modus operandi 
«contaminou» tão   profundamente  o meio artístico que 
ainda hoje a atribuição das encomendas de estado mais 
significativas é feita «estruturalmente» da mesma 
maneira, isto é: ao «conjunto» de artistas simpatizantes 
deste ou daquele quadrante político, pouco tendo a ver 
com a qualidade das obras em causa6.  

 
Após terminar o Ensino Primário, faz as Provas 

de Admissão à Escola Industrial e Comercial de Silves, 
onde lecciona o pintor José Ricardo Júdice de Samora 
Barros (1887-1986), uma personagem marcante na vida 
cultural de Silves, a pintora Maria Keil (1914), também  
natural de Silves, recorda-o como figura romântica; 
Samora Barros fez o curso de Pintura da Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa, sendo influenciado 
por Carlos António Rodrigues dos Reis (1863-1940) e 
José Veloso Salgado (1864-1945), professores nas 
Belas-Artes de Lisboa. Carlos dos Reis é uma figura 
artística destacada do seu tempo, para além de pintor e 
professor, também foi Director dos Museus de Arte 
Antiga e Arte Contemporânea. A influência sobre 
Samora dá-se ao nível da paisagem (Carlos  Reis), e do  
                                                 
6 Esta proximidade artística entre Futurismo Italiano e Futurismo 
Português é significativa, o Arq. José  de Almada Negreiros,  filho 
do pintor José de Almada Negreiros (1893-1970) e da pintora 
Sarah Affonso (1899-1983), com a participação da sua filha, Arqª.  
Rita de Almada Negreiros têm incentivado o intercâmbio cultural 
entre os dois países. Foram concretizadas duas exposições 
«Modernismo in Portogallo 1910-1940, Arte e Società nel Tempo 
di Fernando Pessoa» no Palazzo Medici Riccardi, Museo Mediceo, 
em Florença, 1997, com o patrocínio do Instituto Português de 
Museus, Embaixada de Portugal em Itália e o Instituto Italiano de 
Cultura de Lisboa e a Província de Florença, mostra essa 
complementada com a edição do catálogo: ROSA, Stefano De; [et 
al.] - Modernismo in Portugallo 1910 - 1940: Arte e società nel 
tempo di Fernando Pessoa. Florença: Leo S. Olschki, 1997. 154 p. 
(Cultura e Memoria , 8). ISBN: 88 222 4524 5. A outra exposição 
foi realizada em Lisboa em 1999, no Palácio das Galveias, e 
intitulou-se «Futurismo e Aeropintura, Arte em Itália 1909-1944», 
com o contributo do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 
Itália, Embaixada de Itália, Instituto Italiano de Cultura em Lisboa, 
Câmara Municipal de Lisboa, foi editado o catálogo: AAVV - 
Futurismo e Aeropintura: Arte em Itália 1909-1944. Trad. de 
Isabel Tendeiro. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1999. 287 
p.   
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retrato (Veloso), porém Samora Barros pouco 
progrediu, transformando-se num pintor local, fechado 
sobre si, mas com sólida formação plástica. Tanto ele 
como a professora do Ensino Primário, D.ª Alexandrina 
e seu pai reconheceram a vocação de  Rocha de Sousa e 
orientaram-no para as Belas-Artes.  

 
Era vulgar os candidatos à Escola Superior de 

Belas-Artes serem preparados para as provas de 
admissão por professores das próprias Belas-Artes nos 
seus ateliers, ou por outros artistas. Estas provas eram 
constituídas por dois conjuntos eliminatórios, as 
«provas de carácter artístico» e as «provas de carácter 
literário e científico». No regulamento em vigor à data  
da candidatura (vulgo «Reforma de 1932»), está 
prevista a dispensa das «provas de carácter literário e 
científico», no artigo nº 22, se o candidato tivesse o 
diploma do Curso Geral dos Liceus, o que obrigava a 
realizar os  exames  necessários  no  Liceu  Nacional de  
Faro, para que fosse dispensado das referidas provas. 
Este problema tinha solução, mas passava pela 
realização dos exames liceais, o que veio a acontecer. 

 
Sabendo da necessidade dos candidatos se 

prepararem para as provas de admissão, Rocha de 
Sousa encontra-se com Samora Barros para que  veja 
uma pasta de desenhos e alguns trabalhos de pintura, e 
lhe   dê   uma   opinião   sincera. Perante a qualidade do 
trabalho, Samora chega a suspeitar da autoria do 
mesmo, atribuindo-o ao pai do pintor, pois sabe que 
este também pinta, mas acaba por perceber que é o 
jovem Rocha de Sousa que havia realizado os desenhos 
e pinturas. Considera-o mais do que preparado para as 
«provas de carácter artístico», todavia aconselha-o a 
treinar-se pelo que lhe fornece um conjunto de 
estampas para se exercitar e um gesso de uma folha. 

 
Faz parte do seu processo de candidatura ao 

Curso Especial de Pintura da Escola Superior de Belas-
Artes de Lisboa, uma certidão emitida pelo Liceu 
Nacional de Faro, onde se diz que João Manuel Rocha 
de Sousa:  

«(…) concluiu neste Liceu, no dia 28 de 
Julho do ano corrente (1955), o  exame do  Segundo  
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Ciclo (Quinto Ano) e foi aprovado com a 
classificação final de ciclo de 12 (doze) valores, e 
deficiência em matemática», segundo consta no 
Livro de Termos de Exame, n.º 48, folhas 180/V, do 
Liceu Nacional de Faro, pelo que ficou 
automaticamente dispensado das «provas de 
carácter literário e científico.» 

Com 17 anos de idade, Rocha de Sousa reside 
no Bairro de S. João, n.º 9, 1º esquerdo, à Estrada da 
Luz em Lisboa, vem cheio de sonhos  realizar as provas 
de admissão   ao   Curso   Especial   de  Pintura,  nas 
quais obtém aprovação. Contrariamente ao que se 
costuma escrever, estas provas de admissão 
funcionavam como plataforma mínima de 
conhecimentos e prática artística, e não como um filtro 
com um grau de exigência enorme, aliás não existia um 
número limite para ingresso pelo que grande parte dos 
candidatos entrava. Toda a regulamentação dos cursos 
de Arquitectura, Escultura e Pintura, encontra-se no 
Diário do Governo, I Série, N.º 214, de 12 de Setembro 
de 1932, Ministério da Instrução Pública, Direcção 
Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, decreto n.º 
21:662, cujo propósito geral é «reorganizar o ensino 
das artes plásticas em Portugal», tendo ficado para a 
história como mais uma «reforma de papel», conhecida 
como a «Reforma de 32».7  

 
Mas quem é este jovem que vem de Silves para 

Lisboa? O que pensa? O que escreve? O que vê? São 
perguntas que nunca poderão ser totalmente 
respondidas, embora tenha tido a oportunidade de 
passar longas horas em conversas com Rocha de Sousa, 
permitindo-me «viajar» até esse tempo. Sabemos que 
debatia com o seu pai o «Kardecismo», corrente 
espírita   que   teve   grande   impacto  e  divulgação  na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

década de 20 e 30, diz, a este propósito, Mário Melo 
(1906-1989), editor e redactor de  «O Kardecista», 
propriedade e órgão do Grupo Espírita Esperança e 
Caridade de Beja, em 1929, sobre Allan Kardec: 

 
 

                                                 
7 Para termos ideia mais precisa dos Exames de Admissão às 
Escolas Superiores de Belas-Artes,  ver  no «Capítulo II, Da 
admissão se regulamenta», os artigos 12º, 13º, e 14º.  
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Fig. 4 - Fragmento do Jornal «O Kardecista» que 
era distribuído gratuitamente em Beja e no 
Algarve, com o objectivo de maior divulgação. 

 «Mas quem é Allan Kardec? 
Denizard Hippolite Lèon Rivail (1803-1869), 

bacharel em letras e em ciências, e doutor em medicina, 
discípulo querido e afamado professor Pestalozzi, 
poliglota distinto e professor de renome, nascido na 
cidade francesa de Lyon, foi o homem que na Terra 
usou o tão conhecido pseudónimo de Allan Kardec.»  

 
Em Silves na rua da Havaneza, velhos amigos 

do seu pai reuniam-se para antecipar a «escrita 
automática» do Dadaísmo, registavam poemas 
recebidos por via mediunica, o onírico, o inconsciente 
fundiam-se, encarnavam momentaneamente e nas 
folhas brancas apareciam palavras ao sabor do bom 
café de saco cujo aroma Rocha de Sousa tantas vezes 
pressentiu na solidão das matas em Angola durante a 
Guerra Colonial.  

 
Dão-se discussões acaloradas sobre o 

Espiritismo, entendido como a «espiritualidade 
positivista», comparam-se os diferentes sistemas 
religiosos,  à luz da  Helena Petrovna Blavatsky (1831-
1891), fundadora da Teosofia e da Sociedade Teosófica 
Americana  , (1875)   tendo    publicado    «A Doutrina  
Secreta» (1888) obra determinante para as Sociedades 
Teosóficas que entretanto se disseminaram por toda a 
Europa e que se dedicavam ao estudo comparado das 
religiões.8   Não   ficam   de   fora   temáticas   como  o  
 
                                                 
8Sociedade Teosófica Portuguesa em quase todas as publicações 
sintetiza os seus objectivos desta maneira: «1º - Formar um núcleo 
de Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção de raça, 
crença, sexo, casta ou cor. 2º - Estimular o estudo comparativo das 
religiões, artes, filosofias e ciências. 3º - Estudar as leis ainda não 
explicadas da Natureza e os poderes latentes do homem.» 
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regicídio (1908) e o envolvimento da Carbonária, uma 
facção da Maçonaria que encarna os ideais da 
Revolução Francesa e que tem como objectivo a 
destruição das monarquias absolutistas, fala-se do 
«escaldante» atentado de Sidónio Pais (1872-1918) 
também «obreiro» do Grande Oriente Lusitano, maçon 
da aula conservadora após a cisão de 1914 - o 
«Presidente-Rei»,  parafraseando o poeta  Fernando 
Pessoa (1888-1935) e a profunda ligação entre a 
democracia e a maçonaria que se pretendeu destruir 
através da célebre lei n.º 1901 de 1935, sobre 
«Associações Secretas», que só será revogada pelo 
decreto-lei n.º 594/749. 

 
 Nas prateleiras da biblioteca de seu pai encontramos 
autores como, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, 
Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Guerra 
Junqueiro, Antero de Quental, Florbela Espanca, 
Ferreira de Castro, Júlio Dinis, António Nobre,   
Tolstoi, Dostoiewsky, Vítor Hugo, Júlio Verne, Balzac, 
Hemingway, John Steinbeck, Pearl Buck, Gorki, Anton 
Tchekoff, Thomas Mann, e Somerset Maugham, entre 
muitos outros, mas seria tremendo esquecimento se não 
se referisse a colecção «Biblioteca Cosmos», sob a 
direcção do professor Bento de Jesus Caraça (1901-
1948), com um verdadeiro programa de modernidade, 
bem como, a ficção científica, as aventuras de Emílio 
Salgari  e os contos policiais da colecção «Vampiro» 
com autores como Edgar Alan Poe, William Faulkner, 
Raymond Chandler, Sapper, Frank Kafka, Agatha 
Christie e Sax Rohmer. Existe o tempo para ser 
adolescente, ouvir no rádio a «BBC», ler a  «Life», 
fazer o reconhecimento dos destroços dos aviões de 
guerra  alemães que se despenharam,   colocar   com   
grande  concentração  os aviões, barcos, tanques e 
submarinos num tabuleiro de jogos de guerra que um 
piloto alemão, abatido sobre Aljezur, deixara em casa 
da sua tia, colaborar com o irmão na construção de 
belos aviões, enormes com estrutura em balsa, que 
eram largados na praia com grande cuidado e precisão 
para que o elástico da  hélice  não se partisse e, quando 
já  estavam  bastante  danificados,  o  irmão mais velho,  
                                                 
9 Lei Nº 1901 «Associações Secretas» - Diário do Governo, nº 115, 
1ª série, de 21 de Maio de 1935. 
Decreto-Lei N.º 594/74 «O Direito à Livre Associação», Diário da 
República, 1ª série, de 7 de Novembro de 1974 
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com grande autoridade, pois era ele que os comprava 
em Lisboa para onde viera estudar, fazia-os voar 
largando-lhes fogo. 
 

Ver, vendo cinema no Teatro Mascarenhas 
Gregório, «estar» com Federico Fellini feito às 
«postas» pela censura, ou «vestir» a gabardina  do 
durão Humphrey Bogard em «Casablanca», namorar 
Ingrid Bergman, entender os movimentos de câmara de 
Michael Curtiz, Orson Welles em «Citizen Kane», Elia 
Kazan «A Leste do Paraíso», vestir a pele de detective 
perante Alfred Hitchcock, e rir no «Grande Ditador»  
com Charles Chaplin, bem como os magníficos 
«contadores de histórias» italianos, Luchiano Visconti, 
Bernardo Bertolucci e Roberto Rossellini com a 
inesquecível «Roma Cidade Aberta».  

 
No Mascarenhas Gregório eram recebidas as 

companhias de teatro nas suas tournés, o que deixava 
Rocha de Sousa empolgado sentindo-se impelido a 
«colar-se» à fascinante máquina escrever portátil 
«Remington», teatralizando palavras, dando corpo às 
peças de teatro em que é autor, director, actor e 
cenógrafo. Será muitos anos depois, no fim da década 
de 60, em plena Guerra Colonial, ao regressar a Angola 
que o Teatro Experimental de Luanda representa, na 
Rádio Oficial de Angola, uma peça da sua autoria 
intitulada «Amnésia»10, que havia sido publicada em 
Lisboa, 1962.  Contudo, durante o «cumprimento 
imperioso do dever» que vai de 1961 a 1963, consegue, 
durante o curto período em que a sua unidade 
permaneceu em Luanda integra-se no Teatro 
Experimental de Luanda como cenógrafo.  Os «dias de 
chumbo» da Guerra Colonial vinham longe, inspirava-
se longamente o ar fresco das manhãs de Silves, parecia  

 
                                                 
10SOUSA, Rocha de - Amnésia. Lisboa: Fernandes de Matos, 
1962. 144 p. Julião Quintinha faz o prefácio dizendo: «Amnésia», 
peça dramática em três actos, é obra plena de originalidade e 
emoção, onde se conta a história de um pintor que perdeu a 
memória de tudo, da esposa, da própria arte, e sobre o qual 
descem, ameaçadoramente, as trevas da loucura. Como que 
rolando no espaço, sem controle, perdida a noção da sua origem, 
do seu destino, da sua presença, através do rompimento com as 
praxes e conveniências sociais, este homem triste, entretanto, ainda 
vai soltando tremendas e irónicas palavras de acerada crítica e 
sagaz filosofia.» 
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REFORMAS DE PAPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que nunca poderia acontecer. No presente, os deuses 
iam morrendo nos debates com o padre Oliveira, 
assistia aos concertos da Sociedade Filarmónica 
Silvense e namorava uma adolescente que o encanta e 
com quem virá a casar, «Mami», Maria Sequeira 
Cabrita Carneiro de Sousa (1937) companheira de toda 
a vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 - Ficha de aluno na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa,em 
1955; fotografia enquanto aluno, fazendo parte do catálogo da exposição 
de pintura na Galeria Judite Dacruz, em 1973, com texto introdutório de 
Rui Mário Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

A 22 de Outubro de 1955, Rocha de Sousa 
matricula-se no primeiro ano do Curso Especial de 
Pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, é 
aluno da «Reforma de 32», contudo será surpreendido 
pela reestruturação de 1957, outra «reforma de papel» 
como diz:  

«As reformas do ensino artístico anteriores a 
1957, desde o início da República até 1932, 
alcançaram sempre maiores objectivos no papel do 
que verdadeiras alterações no terreno. Os decretos 
de 1957, instituindo e regulamentando as Escolas 
Superiores de Belas-Artes de Lisboa e do Porto 
chegaram proporcionalmente mais longe, porque 
cobriram outro tempo, porque se fizeram para fins 
de outra amplitude, porque tentaram anunciar um 
futuro novo, de maior receptividade ao espírito da 
época. 

Cinco anos após a reforma promulgada, e 
mesmo depois dos professores de maior graduação 
haverem sido escolhidos, por concurso de provas 
públicas, entre assistentes primeiramente admitidos, 
as velhas instalações do Convento de S. Francisco 
continuavam velhas e atravancadas de apetrechos 
didácticos  obsoletos.   Nem  um  simples  boato, tão  
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característico dos nossos hábitos, se desenrolou em 
torno desta importante questão.» 11  

Quando chega a Lisboa, vive-se um clima de 
«eminências pardas» que tentam manter o regime, 
fundamentalmente proteger os interesses económicos 
instituídos, consequência, em larga medida, do papel de 
neutralidade assumido por Portugal durante a II Guerra 
Mundial, que permitiu fornecer aos beligerantes, toda a 
espécie de mercadorias e matérias primas, provocando 
a aceleração e algum desenvolvimento industrial, mas 
fortalecendo os principais grupos económicos  
nacionais que vão ver na Guerra Colonial uma forma de 
reinvestir e ampliar mercados. Salazar sabe capitalizar a 
sua posição política perante o triunfo dos Aliados, os 
dividendos políticos devem-se à sua influência sobre o 
General Francisco Franco (1892-1975), no sentido do 
não alinhamento às forças do Eixo, quando a Alemanha 
Nazi parecia imparável, o que teria significado 
geoestrategicamente o fecho do Mediterrâneo e do 
Atlântico Sul, e muito provavelmente a derrota dos 
Aliados.  O «Brasil da II Guerra Mundial» faz com que 
as reservas de ouro do Banco de Portugal atinjam uma 
dimensão nunca igualável, mas as senhas do 
racionamento para a aquisição de bens essências 
aplicam-se à população que nunca deixou de viver 
tempos duros. Nas impressões de viagem do Algarve 
para Lisboa o jovem Rocha de Sousa deixa entrever 
amargura e desilusão: 
 

«A primeira viagem que me trouxe a Lisboa 
desfez em cacos os modelos frouxos de uma vida de 
província - adolescências coincidentes. Aprendi a 
natureza de cada depressão, coisas ocultas, inibições 
demoradas. Três vezes por ano atravessava a 
planície no desconforto de uma terceira classe a 
vapor. Havia homens na paisagem, no ecrã da 
janela, isolados pela extensão da terra, 
impossivelmente longe das casas rasteiras. E havia 
sobreiros que se deslocavam com majestade  na 
linha ilusória do horizonte. Silhuetas irreais, os 
camponeses eram gente suspensa que fitava o 
comboio, gente   que  se   afastava  para  o  fundo da  

 
                                                 
11 SOUSA, Rocha de – Deriva do Ensino Superior Artístico em 
Portugal, ou as Reformas de Papel, Depoimento. Lisboa: 
Universidade de Lisboa, 1996. p.6 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

 223

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcha, gente anónima até doer sabê-la na 
distância.»12  

Em Portugal, assiste-se à divisão do mundo 
entre Americanos e  União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, e perante outro holocausto atómico 
devidamente testado (1945)  em Hiroshima e Nagasaki, 
apenas porque os Alemães se haviam rendido 
incondicionalmente antes das bombas  estarem prontas, 
dá-se início à «Guerra Fria». A ideologia comunista no 
pós-guerra ainda seduz a intelectualidade, um pouco 
por todo o mundo. As palavras democracia, 
descolonização e autodeterminação ainda não fazem 
parte do léxico dos jovens portugueses. Durante o 
conflito e devido à neutralidade, acolhem-se e transitam 
personalidades de todos os quadrantes, Lisboa 
transforma-se em local de embarque para destinos mais 
prometedores. Toda esta actividade era vigiada pela 
P.I.D.E., Polícia Internacional e de Defesa do Estado,13 
com longa tradição de «exterminar» toda a oposição 
que ganha novo folgo perante o «sagrado dever» de 
travar os ideais comunistas e das «democracias para lá 
dos Pirenéus». Salazar está progressivamente a 
desfasar-se da realidade política, social e económica, 
quer nacional quer internacional, a prová-lo está «O 
Meu Depoimento» (1949), em que além dos ataques 
habituais ao comunismo soviético, «multiforme na sua 
identidade doutrinal, perfilha o nacionalismo na Ásia e 
o internacionalismo na Europa».  Na parte final do seu 
discurso em «O Regime e a sua Evolução Futura» 
profetiza relativamente à oposição: 
 

« A Oposição vai fazer a sua campanha 
eleitoral, pregar nos termos mais pacíficos, já se vê, 
a   sua   guerra   civil.   Suponho   que  pouco dirá de  

                                                 
12 SOUSA, Rocha de – op. cit, p. 43 
13  P.I.D.E., Polícia Internacional e de Defesa do Estado, é uma 
adaptação da Gestapo da Alemanha Nazi, que originariamente se 
chamava P.I.P., Polícia Internacional Portuguesa, (28 de Julho de 
1931, diploma 20125), transforma-se em P.D.P.S., Polícia de 
Defesa Política e Social (23 de Janeiro de 1933, decreto 22151), 
passando a P.V.D.E., Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (29 
de Agosto de 1933), e em 22 de Outubro de 1945, pelo Decreto-
Lei, n.º 35046 cria-se a P.I.D.E., que passará a designar-se D.G.S., 
Direcção Geral de Segurança em 24 de Novembro de 1969 
(Decreto-Lei n.º 49401), já com Marcelo Caetano. Esta instituição 
tenebrosa será extinta após o 25 de Abril de 1974, que permitiu o 
restabelecimento da democracia. 
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questões concretas e instantes da Nação, porque não 
lho permitem a heterogeneidade dos seus elementos 
constitutivos,   as    divergências    ideológicas  e   o 
cuidado de não pôr a descoberto o apoio dos 
comunistas. Vai  por isso  insistir  especialmente  
nacampanha da Liberdade, como único ponto 
possível de acordo, aliás provisório. Da Liberdade 
esperará que desabrochem depois espontaneamente 
a ordem, a prosperidade, as soluções práticas dos 
problemas. Sendo assim, revelar-se-á que está 
ultrapassada pelas ideias e realidades do nosso 
tempo e pertence ainda - sombras vagas, errantes - a 
um passado que não pode ressuscitar. 

E nós? Nós o que prometemos? - Nada 
senão, partindo do muito que fizemos, realizar o 
muito mais que temos ainda que fazer. E, 
sacrificando aos caprichos dos homens algum tempo 
precioso, esperamos que passe o aguaceiro, para 
continuar.»14  

Salazar, P.I.D.E. e M.U.D., Movimento de 
Unidade Democrática, formam outra triologia que teve 
forte repercussão no campo das artes. Rocha de Sousa 
ao chegar a Lisboa, vive a «ressaca» das EGAP, 
Exposições Gerais de Artes Plásticas, que se realizam 
anualmente na Sociedade Nacional de Belas-Artes entre 
1946 e 1956. Estas mostras de artes plásticas são 
policiadas e censuradas pelo regime, no entanto têm 
uma grande afluência de público, que cada vez se revê 
menos no regime. O conceito de artes plásticas começa 
a ser percepcionado como sistema integrador de 
subcategorias como a escultura, a pintura, a 
arquitectura, a cerâmica, a fotografia, o cinema, ou a 
tapeçaria, reforçando o internacionalismo da arte, 
evocando modernidade e actualidade.  

 
As EGAP são o contraponto das exposições do 

S.N.I., e ao «colaboracionismo artístico» com António 
Ferro e a crescente oposição democrática que culmina 
na candidatura do General Humberto Delgado (1914-
1964). O «general sem medo» unificou todas as 
tendências oposicionistas na sua candidatura às 
Eleições Presidenciais de 1958, sendo posteriormente 
assassinado   pela   P.I.D.E.  em terras de Espanha, aliás  

                                                 
14 SALAZAR, Oliveira - O Meu Depoimento, Lisboa, Secretariado 
Nacional da Informação, Sessão Inaugural da II Conferência da 
União Nacional, (1949), p. 25 
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O M.U.D. faz ressurgir a esperança democrática 
no pós-guerra, este movimento está fortemente 
intervencionado artisticamente pelo Neo--Realismo 
associado ao Partido Comunista Português, fazendo 
parte do «núcleo duro» pintores como Júlio Pomar 
(1921), Cipriano Dourado (1921-1981), Rogério 
Ribeiro (1930), Álvaro Cunhal (1913-2005), e no 
âmbito literário Alves Redol (1911-1969), Fernando 
Namora (1919-1989), Soeiro Pereira Gomes (1910-
1949), Mário Dionísio (1916-1993). No entanto, não 
existe um «programa» nem liderança. Encontramos 
nessas exposições José-Augusto França (1922), 
António Pedro (1909-1966), Falção Trigoso (1879-
1956), António Quadros (1933-1994), Fernando de 
Azevedo (1923-2002), Lima de Freitas (1927-1998), 
Querubim Lapa (1925), Frederico Jorge (1915-1994), 
Abel Manta (1888-1982), João Abel Manta (1928), 
Maria Keil (1914), Júlio Rezende (1917) e Fernando 
Lanhas (1923).  
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este procedimento era prática comum, não se debatiam 
as ideias,   eliminava-se   fisicamente   o  adversário,  o  
mesmo aconteceu com o escultor José Dias Coelho15 
(1923-1961).  
 

 
Para o aluno da Escola Superior de Belas-Artes, 

em 1955 existiam duas realidades distintas, a 
«mumificação» operada no contexto da escola com 
direcção «vitalícia» do arquitecto Paulino Montez  
seguido do escultor Joaquim Correia, e a realidade 
exterior do pequeno atelier improvisado onde se dava 
asas à criatividade e à enorme expectativa de uma 
«frente unida», uma efervescência «afrancesada» que 
clamava por actualidade, modernidade e democracia. 
No «Boletim» n.º 1 da Escola de Belas-Artes de 
Lisboa, de 1959, inteiramente dedicado à «Reforma de 
57», por palavras do Director da Escola, Prof. 
Arquitecto   Paulino   Montez,   dirigidas   em forma de  

 

                                                 
15 José Dias Coelho foi um escultor ligado ao Partido Comunista 
Português que participa na organização das EGAP, pertence ao 
M.U.D. Juvenil (1946) e à Frente Académica Anti-Fascista, 
frequenta Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa/Escultura 
desde 1944, sendo expulso desta em 1952, pelo que passa à 
clandestinidade, anteriormente havia estado preso e é assassinado 
pela P.I.D.E. em 1961.  
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agradecimento ao Ministro da Educação 
Nacional, Francisco de Paula leite Pinto, diz o 
seguinte: 

«Contém a nova orgânica regulamentação 
referida, apenas, a um sector do ensino público; mas 
nela se condensa precioso fermento, capaz de 
repassar, em grande parte, toda a cultura nacional.  

Sabe V. Ex.ª, Senhor Ministro, que assim é. 
Se o sentimento do Belo existe em todos os 
indivíduos, sem distinção de idades e de culturas; se, 
numa perfeita educação, não deve esquecer-se o 
valor pedagógico da cultura de tal sentimento; e se 
aos criadores de beleza se impõe, primeiro de tudo, 
servirem a sociedade a que pertencem (dado que a 
obra artística é expoente da civilização dos povos e , 
na sua essência, um fenómeno de sociabilidade) - 
não poderá duvidar-se da importância do ensino 
formativo dos artistas, nas suas relações com os 
diferentes ramos da educação e da própria vida 
nacional.»16

A versão «oficial» adocicada é contradita pela 
crueza da realidade, Rocha de Sousa, que viveu do lado 
dos alunos, disseca a situação com enorme clareza: 

 

«Embora alargada com novos professores, 
surdamente adeptos de uma nova didáctica, a 
orientação do regime, por certo assumida pela 
Direcção Geral e pelo Director da escola, criava 
guetos intransponíveis, repressões pedagógicas, a 
impossibilidade (pelo menos) de agregar assistentes 
a uma formação de maior consistência, 
eventualmente representada por Primeiros 
Assistentes e alguns Professores. E assim, sem a 
menor alteração logística perante um leque de 
cadeiras novas, a Escola de 1957 conservava-se 
mais próxima de 1932 do que de si mesma. 

Os primeiros passos na pintura limitavam-se 
à representação de um torso de gesso sobre cartão 
cinzento, usando apenas óleo branco, ocre, sépia ou 
preto. E havia quem, nestas condições de 
menoridade total, quase sem comentários da parte 
do professor, lograsse obter trabalhos 
surpreendentes - sobretudo alunos vindos da Escola 
de   Artes  Decorativas   António   Arroio   e  alguns  

                                                 
16 Boletim –  Lisboa: Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 
Nº.1, (1959), p. 37 
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talentos natos, como se costuma dizer, com olhos e 
mãos capazes de darem virtudes estéticas 
insofismáveis à forma plástica. Forma plástica que 
também tinha a sua complementar em barro, não na 
moldagem de cabeças imperiais mas para copiar 
«pantograficamente» ornatos em gesso, volutas, 
folhas estilizadas. O desenho não saía deste corredor 
de imitações e simulações grotescas, a Vénus do 
Milo e outras estátuas assim, de novo em gesso, 
tudo feito na maior das objectividades sobre o 
sagrado papel  Ingres , no uso  estrito  de  carvão  de 
pau e pão amassado que servia idealmente de 
borracha.»17

 O fraco orçamento mensal de que dispunha 
para frequentar o curso foi complementado por uma 
bolsa de estudo atribuída pelo Centro Universitário de 
Lisboa, da Mocidade Portuguesa. A situação económica  

do seu pai havia estabilizado «em baixa», mas 
manter dois filhos a estudar em Lisboa não era tarefa 
fácil. «Bica singela», no café Chiado, desenhos de 
chávenas, papeis amarrotados, escritos com caneta de 
tinta permanente «azul royal», leituras «divergentes» de 
Albert Camus, Saint-Exupéry, Ernest Hemingway, 
Henry Miller, Jean-Paul Sartre, Aldous Huxley, 
Fernando Namora, Barquinho da Fonseca, Herberto 
Helder, Mário Dionísio, Jorge de Sena, Cardoso Pires, 
Bernardo Santareno, José Régio, «Em Torno da 
Expressão Artística», Herbert Read, «A Arte e a 
Sociedade» e «A Filosofia da Arte Moderna», Pierre 
Francastel «Arte e Técnica» com introdução de José-
Augusto França (1922) e tradução de Adriano de 
Gusmão, Umberto Eco e a «Obra Aberta», Ernst 
Fischer, «A Necessidade da Arte,  Lionello Venturi, 
Henri Focillon, André Malraux, René  Huyghe, Rudolf 
Arnheime mais tarde Roland Barthes e Gillo Dorfles. 
Mas, inventava-se o futuro, discutia-se sobre a possível 
viragem política, no café Monte Carlo, os olhares 
tentavam identificar alguma atenção «excessiva», não 
fosse algum «bufo» estar por perto, acompanhados por 
«bicas singelas»  e por «Mami», que também viera 
estudar para Lisboa, comentava-se o estado de 
«mumificação» da Escola entre amigos, como José 
Cândido, Marcelo Moreira de Sousa, Edgar Sardinha, 
Daciano da Costa, Gil Teixeira Lopes, e Conceição  

 
                                                 
17 SOUSA, de Rocha – op. cit, p.6 
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FUNDAÇÃO CALOUSTE 
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       AZEREDO PERDIGÃO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veloso Salgado, figuras desenhadas ao sabor das 
ironias, habitantes dos «diários gráficos» de quem tem 
o «vício» de viver. 

 
Entre 1956 e 1957 três grandes acontecimentos estão 
relacionados com o meio artístico,  realiza-se a décima 
e última EGAP na Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(1956), acentua-se a clivagem entre as «castas» de 
artistas e torna-se possível agrupá-los pela sua 
proveniência social, os Neo-Realistas, os Surrealistas e 
os Abstractos, que se segregam mutuamente. Nasce  a  
Fundação  Calouste  Gulbenkian (1956), que logo no 
ano seguinte realiza a I   Exposição Gulbenkian18 com 
o significado e importância cultural que permitiu abrir a 
Europa aos artistas portugueses, através de bolsas de 
longa e média duração, nos principais pólos culturais da 
Europa e dos Estados Unidos; existe uma «dívida» de 
gratidão, tanto artística como científica em termos 
nacionais, para com a visão e política cultural 
desenhados por José Henriques de Azeredo Perdigão 
(1896-1993), que se materializa nas múltiplas 
exposições de artes plásticas, nas bolsas de estudo, nas 
conferências da maior actualidade, no museu, na 
excelente publicação «Colóquio Artes» dirigida por 
José Augusto França, fundador do Departamento de 
História da Arte na Universidade Nova de Lisboa, com 
a colaboração de Artur Nobre de Gusmão, revista esta 
que contará com a colaboração de Rocha de Sousa. Por 
último, o terceiro momento, a Reforma do Ensino das 
Belas-Artes,19 é inevitável referir que Azeredo 
Perdigão, ao visitar a Escola em 1957 constata o estado 
caótico da instituição, disponibilizando uma verba de 
32.000   contos  para  novas instalações, provavelmente  
                                                 
18 Rui Mário Gonçalves (1934), enquanto ensaísta e crítico de arte 
teve um papel extraordinário de resistência e actualidade em: - 
Pintura e escultura em Portugal - 1940-1980. Lisboa: Biblioteca 
Breve, 1980. 150 p. (Série Artes Visuais , 44). p. 76-77, refere aos 
equívocos estéticos da exposição: «a I Exposição Gulbenkian 
mantém equívocos estéticos, principalmente no critério de 
admissão, misturando propostas vanguardistas e concepções 
oitocentistas.», passando a exemplificar através dos prémios 
atribuídos.  
19 Reforma de 1957 - Lei n.º 2043 - Promulga a reorganização das 
Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e Porto, Decreto-Lei 
n.º 41362 - Fixa os quadros e vencimentos do pessoal das Escolas 
Superiores de Belas-Artes de Lisboa e Porto, Decreto n.º 41363 - 
Aprova o Regulamento das Escolas Superiores de Belas-Artes.(14 
de Novembro de 1957) 
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no campus da Cidade Universitária, em parceria com o 
Ministro da Educação, Galvão Teles, que avançava 
com 50.000 contos para a concretização de instalações 
modernas e de raiz, mas as habituais incapacidades da 
direcção da Escola, na pessoa do arquitecto Paulino 
Montez, inviabilizaram esta magnífica oportunidade 
sonhada «no papel» para a reforma de 1957.  
«Petrificou-se» a instituição condenando gerações de 
alunos e professores a uma visão «míope» do lugar e 
função da arte, da crescente integração interdisciplinar 
ao nível da formação e de uma nova relação com a 
comunidade.20

 
Como aluno, revela enorme facilidade no 

cumprimento programático das cadeiras, com excepção 
da «1ª Cadeira, 1ª Parte - Elementos de Geometria 
Descritiva», que se dava no 1º ano, onde obtém a 
classificação de 11 valores, mas se compararmos com a  
informação para concessão de bolsa de estudo, dos 
Serviços Administrativos, percebemos o que é a 
existência do «cadeirão da geometria», conforme o que 
se lê a seguir: 

  
«Concluiu no ano lectivo de 1959/1960 as 

provas escolares do Curso Superior de Pintura, desta 
Escola, para o que realizou concursos de emulação 
em que obteve os 31 pontos necessários. A sua 
média geral é de 18 valores.  

Já não carece de matricular-se, mas o curso 
só estará concluído quando obtiver aprovação na 
prova da Carta de Curso Superior de Pintura a que 
se refere a alínea b) do Art. N.º 6 do decreto n.º 
21662, de 12 de Setembro de 1932» 

Estava prestes a dar-se a «amputação» de parte 
da interioridade deste jovem de 22 anos, pleno de 
sonhos, mas nem ele nem toda a sua geração o sabia: 

  

 

 

 

 

 

 «Em 4 de Fevereiro, elementos armados do 
M.P.L.A., organização clandestina terrorista de 
carácter marxista, atacam, simultaneamente, a Casa 
de Reclusão Militar, a Esquadra da Companhia 
Móvel da P.S.P. e a cadeia de São Paulo, todas em 
Luanda, numa tentativa frustrada para libertar os  

                                                 
20 Rocha de Sousa resolve intitular este momento crucial na vida 
da Escola como «A Torre de Babel» - op. cit, 9-11 
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seus correligionários ali detidos. Nos funerais dos 
guardas e graduados mortos na luta verificam-se 
novos incidentes, com alarmantes características 
raciais. 

Em 15 de Março, rebenta em grande escala 
o terrorismo por todo o Norte de Angola; para o 
enfrentar dispunha-se em toda a província 
(1300000Km), por falta de providências dos 
ministérios responsáveis, de cerca de 8000 homens, 
dos quais 5000 eram tropas nativas!»21

 
A Guerra Colonial devorou gerações de jovens 

de 1961 a 1974, e quem não foi capaz de sair de 
Portugal na mira do asilo político nos países nórdicos, 
ou procurar exílio em Paris, com a mesada dos pais, ou 
alguém influente que o «livrasse», inevitavelmente foi 
colocado no «teatro das operações» nas múltiplas 
frentes de combate, mas estas eram estratégias tecidas 
depois dos primeiros anos de guerra, dos mortos, dos 
embarques, dos lenços brancos a esvoaçar, e da solidão 
avassaladora que se apossou daqueles que se 
confrontaram com a morte de um «irmão de armas» 
que deu a vida para que outros continuassem a viver na 
companhia 166, no batalhão 158.  

 
Para a grande maioria desses jovens, o serem 

mobilizados significava arrancá-los às rotinas 
asfixiantes, urbanas e rurais a que estavam condenados, 
era partir no cumprimento do dever para com a «pátria 
mãe», restando a suspeição apaziguadora de que se 
contribuiria de alguma forma para um propósito que 
escapava. Apenas uma minoria politizada, 
minimamente esclarecida, entendia esta nova fase do 
regime, anunciava-se uma «morte» que teimosamente 
não se queria enfrentar; todos que vivenciaram esse 
tempo, transportam o lastro da «decomposição» que se 
presenciou directa ou indirectamente.. 
 

Requer a Prova da Carta do Curso Superior de 
Pintura, sabendo que já está mobilizado para Angola, 
apresentando o programa para o quadro a realizar no 
seu atelier, na Avenida Elias Garcia, 130, 4º em Lisboa, 

                                                 
21 PINTO, Jaime Nogueira - Portugal, os anos do fim. A Revolução que 
veio de Dentro,  Lisboa: Sociedade de Publicações, Economia & Finanças, 
Lda,    p, 1976, p. 100 
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trata-se de uma pintura a óleo subordinada ao título: «O 
Morro», de «ficção realista». O quadro obedecerá às 
dimensões regulamentares, ao alto, conforme o 
esboceto prévio a apresentar em duplicado com este 
programa: «O Morro» - Cena de costumes brasileiros», 
influências das leituras de Jorge Amado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 - «O Morro», pintura, técnica, óleo sobre 
madeira e fragmento; é com esta prova que 
conclui, em 1961, o Curso Superior de Pintura.  

 
Integrado nos primeiros batalhões para Angola, 

decide casar e enfrentar as reprovações familiares de se 
estar «virtualmente morto», de 1961 a 1963, porque 
numa cultura de «sacrifício» desejar viver os dias que 
nos restam intensamente e com quem se ama é uma 
agressão; no mato, a sonoridade da palavra «Mami» 
transporta-o para os dias em que se está «de bem com a 
vida». Testemunha com memória fotográfica: 

 

«Transportava comigo uma máquina de 
escrever, com a qual dialogava ou passava a limpo 
centenas de notas que escrevia, em pequenos 
cadernos, quase em directo, frequentes vezes à 
noite, tardíssimo, sob as candeias a petróleo, mesmo 
quando já dispunha de luz eléctrica. São esses 
materiais que se encontram especialmente tratados 
esta crónica22 – narrativa sobre factos reais, sobre 
pessoas concretas, sobre contextos vividos, apesar 
de ter optado, através da natureza da escrita e de 
acordo com limites éticos, pela alteração de três ou 
quatro nomes, desfoque de retratos, abreviatura de 
variadíssimos detalhes de calara desnecessidade 
literária.» 

 

                                                 
22 Ao referir «crónica» remete para o livro da sua autoria: -  
Angola 61: uma crónica de guerra. Lisboa: Contexto, 1999. 498 p. 
ISBN: 972-575-237-6.   
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ACTIVIDADE 

PEDAGÓGICA CIENTÍFICA E 
ARTÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DE PROFESSOR 
AGREGADO 

 
 
 
 
 
 
 

25 DE ABRIL – REFORMA DE 
74 

25 DE ABRIL – DEMOCRACIA 
CONTEXTO CULTURAL 

 
 

Os «mortos que não soubemos merecer» como 
alguns diziam, pairam como se tratassem dos seres das 
pinturas de Marc Chagall (1887-1985), por dentro 
vivia-se nas paisagem desérticas e silenciosas de 
Giorgio de Chirico (1888-1978), algo se liquefez 
irremediavelmente, uma «penumbra» depressiva feita 
no confronto directo de quem vê nos olhos brilhantes 
aqueles que estiveram lá e se reconhecem como 
sobreviventes pela generosidade do acaso e dos 
«deuses».  

 
 Regressado do Ultramar, já é outro homem, é 

indicado pelo professor pintor Gil Teixeira Lopes 
(1936), como potencial Assistente para a área de 
pintura, é proposto pelo director arquitecto Paulino 
Montez e acabando por ser contratado em Janeiro de 
1964 como 2º Assistente, fazendo a regência das 
cadeiras de índole tecnológica, «Iniciação à Pintura» e 
uma nova cadeira «Tapeçaria». Inicia-se um novo ciclo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na vida, denso de actividade pedagógica, científica e 
artística.  
 

Na então Escola Superior de Belas-Artes, virá a 
realizar as provas públicas que lhe permitem aceder ao 
título de Professor Agregado, em 1970, apresentando 
como lição: «Mobilidade Visual, Aparência e 
Representação», obtém aprovação por unanimidade, 
passando a exercer as funções de Primeiro Assistente, 
integrado no quadro conforme previsto na Reforma de 
57. O seu «programa de acção» não se confina apenas à 
Escola, é multifacetado, abrangendo áreas como a 
comunicação visual, a problemática da imagem 
tecnológica, a imagem pictórica, o cinema, a televisão, 
a fotografia, a critica da arte, o ensaio e a ficção, é um 
autor que vem «de fora» dos clãs instituídos, mas cuja 
excelência intelectual e artística é reconhecida.   

 
O golpe militar do 25 de Abril de 1974, põe fim 

à «Primavera  Marcelista»  (1968/1974),  às «conversas 
em família» e ao Império; tudo que parecia impossível 
acontecer,   torna-se    de um dia para o outro realidade; 
dá-se a descolonização devastadora, que hipocritamente 
alguns dizem ser a «possível», libertam-se os presos 
políticos, regressam os exilados, «nem mais um 
soldado   para   as   colónias»,   surgem   os   objectores  
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consciência, a liberdade religiosa, proliferam as seitas  
que disputam cotas de mercado espiritual à Igreja 
Católica, desembarcam Gurus da Índias, não se julgam 
os Pides, liquida-se a censura, surgem nos écrãs de 
televisão a preto e branco oficiais do M.F.A, 
Movimento das Forças Armadas, Zeca Afonso canta-
nos utopias, cravos nos canos das armas, carros de 
combate nas ruas, tiros no quartel do Carmo, todos são 
momentaneamente «camaradas», vivas ao General 
António Spínola (1910-1996) na Graça,  pintam-se 
paredes com «frescos» revolucionários, formam-se 
partidos, surgem «educadores da classe operária», as 
escolas param, foge-se para Espanha e Brasil, o anti-
comunismo primário instala-se, do alto do púlpito os 
padres fazem «avisos à navegação», incendeiam-se 
sedes de partidos indesejáveis, assassina-se, pensam-se 
banhos de sangue em praças de touros, saneia-se e 
reintegra-se, mas no primeiro 1º de Maio em liberdade,  
o tempo parece ter parado para se saborear um dia 
único, em que nos sentimos irmanados, 
democraticamente, sem sabermos para que servia a 
democracia, tão longe tinha sido levado o esquecimento 
da cidadania. 

 
Vivem-se «tempos «heróicos», «surrealistas» de 

grande festividade, na Escola Superior de Belas-Artes 
de Lisboa, manifestações, R.G.As., Reuniões Gerais de 
Alunos, que mais se assemelham a tribunais, 
infindáveis, em que os rancores por vezes justificados 
estão à flor da pele, sem ordem de trabalhos, quer-se 
«reestruturar» tudo, inventam-se comissões, a melhor 
forma de nada funcionar, fazem-se acordos «políticos» 
em cada esquina do Convento de S. Francisco, as 
associações de estudantes são tomadas por juventudes 
partidárias com «cartilha» e «mandamentos», o 
recrutamento dos docentes torna-se partidário, 
colocam-se os «militantes» nos pontos chave, a 
competência passa ao lado, a palavra de ordem 
«reformar», é transversal a todo o ensino universitário, 
o estado geral é caótico, mas resiste-se à desagregação.    

 
Num esforço colectivo titânico com o contributo 

de discentes e docentes cria-se um projecto de 
reestruturação onde se faz um correcto enquadramento 
do ensino  superior artístico,  tendo como base posições  
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REFORMA 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
assumidas no estudo crítico, repudiando a 
superficialidade como esta matéria é equacionada, 
estudo este da autoria do professores pintores Luís 
Filipe Abreu, José Cândido e Rocha de Sousa, ao 
Projecto de Reforma do Sistema Educativo Português 
apresentado pelo professor Veiga Simão, que 
canalizava o Ensino Artístico Superior para os 
Institutos Politécnicos em vez de para as 
Universidades. 

 
No Boletim «1974», da ESBAL - Para uma 

Nova Escola, inteiramente dedicado à reestruturação da 
nova Escola diz-se sobre «Reestruturação», da 
responsabilidade de um dos muitos grupos formados 
por professores e alunos, neste caso o 4º grupo, em 
Julho de 1974, demonstra a «candura dos ideais», a esta 
distância parece um «exercício de arqueologia»: 

 
«Princípios Orientadores e bases de 

Esclarecimento do Anteprojecto de Estruturação da 
ESBAL:  

1. Como base de estruturação da ESBAL enuncia-se 
um princípio de democratização do ensino, estando a 
Escola nova organizada de maneira que pode dar 
respostas imediatas, apesar do sistema capitalista não 
ter sido ainda destruído, às solicitações dos alunos. A 
Escola abre as portas  a todos os jovens a partir das 
capacidades por eles demonstradas, sem distinção de 
cor, sexo, raça, religião, convicções políticas, origem 
social, etc. A estrutura de fruição aberta pretende 
chegar à criação de uma Escola verdadeiramente 
popular, contribuindo de uma forma concreta para 
alterar uma sociedade de exploração e concorrências 
desleais. Estas são as bases de fundo do anteprojecto 
estudado pelo grupo 4, numa proposta que se 
transforma à medida    que   se   experimenta   e    que 
precipita uma nova noção de sociedade.» 

Conceptualmente ressalta da reestruturação de 74, o conceito 
de interdisciplinariedade, e o abandono do «paternalismo 
pedagógico» que permitiria estabilizar a individualização do 
percurso académico, feita de escolhas e acentuações 
curriculares, opção amadurecida pelo aluno, nunca perdendo 
de vista a especificidade das Belas-Artes, que se traduzia 
num conjunto de cadeiras nucleares, complementares 
obrigatórias, complementares facultativas e as áreas de 
índole tecnológica ampliadas e actualizadas. 
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REFORMA 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente conseguira-se colocar a Escola num 
patamar universitário de enorme interesse curricular e 
de grande actualidade, a prová-lo está a comparação 
feita na revista Icónica, Revista de Artes Visuais, 
Didáctica e Investigação, onde Ricardo Marin Viadel, 
compara os planos de estudos das Belas-Artes 
Europeias tendo como referência Bruxelas Lausane, 
Lisboa, Nápoles e Toulouse.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - «Boletim de 74», onde se dá conta dos trabalhos dos 
diferentes grupos e comissões envolvidos na reestruturação da 
Escola. «ArteOpinião» revista da Associação de Estudantes da 
ESBAL, participam professores, alunos e artistas de dentro e fora da 
Escola, procura-se dar visibilidade à instituição. Revista «Icónica» de 
grande divulgação sendo neste número que se comparam os 
diferentes planos de estudo de Belas-Artes Europeias.  

 
A ESBAL, renova-se, apresenta-se com o 

Departamento de Arquitectura e com o Departamento 
de Artes Plásticas e Design, uma palavra «estrangeira» 
pouco compreendida pelos sucessivos Ministros da 
Educação. Na fundação dos cursos de design em 
Portugal, estão os pintores Rogério Ribeiro, José 
Cândido e o então escultor Miguel Arruda, articulados 
em duas licenciaturas Design de Comunicação e Design 
de Equipamento, mas acentua-se a clivagem entre os 
arquitectos e os artistas plásticos e designers, sempre 
considerados como «casta inferior» e personalidades 
como Frederico George24 (1915-1994) e   Manuel Lapa  

 
                                                 
23 VIADEL, Ricardo Marin - Planes de Estudio de Escuelas de 
Bellas Artes Europeas: Bruselas, Lausana, Lisboa, Napoles y 
Toulose, Icónica: Madrid, Nº 10, (1987), p.37-55 
24 Em 1980 é conferida posse à Comissão Instaladora da Faculdade 
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Frederico 
Jorge, em comunicação agradece ao Reitor da Universidade 
Técnica, Eduardo  Romano de Arantes e Oliveira, pelo seu 
contributo para a concretização da integração da Arquitectura na 
Técnica. AAVV - Ver pelo Desenho Frederico George. Lisboa: C. M. de 
Lisboa, Livros Horizonte, 1993,   p, ISBN: 972-24-0851-8. p. 217-219 
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(1914-1979), que tiveram uma influência decisiva na 
formação académica da geração de Rocha de Sousa, 
funcionando como autênticos «respiradores» afastam-se 
porque se espera uma rápida integração da Arquitectura 
na Universidade Técnica, facto este que vem a 
acontecer com custos que têm repercussões até ao 
presente. 

 
Rocha de Sousa, neste novo contexto 

académico, é responsável pela cadeira de Pintura II, 
Tapeçaria e Introdução às Artes Plásticas e ao Design, é 
considerado a figura tutelar da cadeira de Fotografia e 
de Audiovisuais, participou de forma decisiva para que 
a reforma pedagógico-científica de 1974/79 fosse 
homologada em Diário da República, Decreto n.º 
38/83, em 1983, foi membro dos diferentes Conselhos, 
destacando-se a sua participação como Presidente do 
Conselho Científico (1983, 1984 e 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fora da Escola reestrutura e organiza o Curso de 
Formação Artística na Sociedade Nacional de Belas-
Artes, da qual é membro da Direcção e do Conselho 
Técnico, (de 1968 a 1980) ensaia com o escultor Helder 
Batista (1932) novos métodos e estratégias 
pedagógicas; esta experiência tem continuidade e será 
desenvolvida     no     ARCO,    Centro    de    Arte   e 
Comunicação Visual,  como «Iniciação à Pintura», 
resultando num livro cuja edição é apoiada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, intitulado «Para uma 
Didáctica Introdutória às Artes Plásticas», de forte 
pendor estruturalista, que sistematiza a linguagem 
plástica nos seus elementos essenciais, propondo 
formas de aproximação aos conceitos, através da 
sugestão de práticas/exercícios bi e tridimensionais; 
este livro é um marco no ensino da Educação Visual em 
Portugal, adaptado posteriormente para a disciplina de 
Desenho do Ano Propedêutico (1979/1980). Também 
são planificados e gravados guiões da sua autoria para 
14 lições em vídeo, sendo reorganizado como «IV 
volume de Desenho – área de Artes Plásticas», textos 
pré-universitários (1979), tem longa participação a 
convite da Direcção Geral do Ensino Secundário na 
elaboração dos programas da disciplina de «Tecnologia 
da Expressão e Práticas de Representação»; faz 
conferências e acções de sensibilização para o 
professorado em Lisboa, Porto e Funchal.  
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INTEGRAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE DE 

LISBOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É convidado pelo então Reitor da Universidade 
Aberta, Armando Rocha Trindade (1937), com quem já 
havia colaborado por diversas ocasiões, como no 
Núcleo de Tecnologia do Instituto Português de Ensino 
a Distância (1982) e no ano Propedêutico. 
Presentemente na Universidade Aberta (1990), é 
regente da cadeira de «Tecnologia e Discurso Vídeo», 
do «Mestrado em Comunicação Educacional 
Multimédia», coordenado pela Maria Emília do Carmo 
Ricardo Marques, sendo orientador de dissertações do 
Mestrado, entre elas: «A Imagem na Comunicação 
Educacional» de Luís Filipe Ramos e «Ciberespaço 
como Matéria do Sonho, Tribos e Territórios Virtuais» 
de Hugo Ferrão. Cria a cadeira de «Didáctica da 
Educação Visual», também para a Universidade Aberta, 
formando e coordenando uma equipa mista de 
professores e assistentes, maioritariamente da 
Faculdade de Belas-Artes e da Universidade Aberta que 
realizaram um manual para esta cadeira; faz parte do 
Conselho Científico desta instituição, desde de 198925. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Conjunto de publicações da autoria de Rocha de Sousa, 
relacionadas com a didáctica da educação visual. 

É um dos elementos chave para a integração das 
Escolas Superiores de Belas-Artes na Universidade, 
contribuindo com a sua longa experiência nestas 
matérias para a reorganização curricular, bem como 
sensibilizando decisores e opinião pública através de 
artigos publicados na imprensa diária e revistas da 
especialidade.26 Foi dado um passo fundamental com a  

 

                                                 
25Na Universidade Aberta realiza  vários vídeos didácticos ligados 
à cadeira de «Didáctica da Educação Visual», que têm sido 
utilizados na formação de professores, com grande impacto e 
sucesso. 
26 SOUSA, Rocha de - Belas-Artes na Universidade de Lisboa, 
Dados para a História Secreta do Ensino Superior Artístico. Artes 
Plásticas. Lisboa: Nº 7, (1991), p. 44-47.  
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ORIENTAÇÃO DE 
DISSERTAÇÕES DE 
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DOUTORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENSAMENTO PLÁSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

passagem da ESBAL para Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, em 1992,27 pois a 
possibilidade de se organizarem Mestrados, e 
Doutoramentos em todas as áreas, assim como 
projectos de investigação, vivificaram a instituição 
provocando a instauração  de uma cultura universitária 
mais real, traduzida no aumento qualitativo a todos os 
níveis. Rocha de Sousa concluirá a sua longa carreira 
académica na Faculdade de Belas-Artes, realizando as 
Provas de Agregação Universitária com aprovação por 
unanimidade em 1996, porém ainda continua a orientar 
teses de Doutoramento na área de Pintura, e mantém-se 
activo na Universidade Aberta.  

 
 

 «Ser vários sem o recurso metafórico dos 
heterónimos», é desta maneira, no sentido da 
narratividade permitida pelas diferentes linguagens, que 
Rocha de Sousa se tem em conta, elaborando 
«expedições» poéticas, construindo, tornando visíveis 
mundos insuspeitados, exorcizando as danações, 
suportando a depressão de todas as guerras vividas no 
corpo, fazendo arrancamentos à matéria do indizível. 
Como «operador plástico», para   utilizar   terminologia 
da sua preferência, nunca necessitou de 
«apresentadores instituídos», subtilmente deixa-nos 
reconhecer a dimensão de reflexão que se configura na 
«miscegenação» plástica que caracteriza a sua obra 
artística. O seu pensamento plástico está ancorado nas 
palavras «dizer a visibilidade», e é esse o seu principal 
«projecto-objecto». Este «dizer a visibilidade» adquiriu 
diferentes lugares, ou configurações, palavra escrita na 
forma de ficção ou ensaio, crítica da arte, teatro,  
pintura e cinema. Somos remetidos constantemente 
para «estratégias de recolecção» que diluem a 
significação acética, «cientificada», lançando-nos na 
descoberta de outros olhares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A sua obra plástica, desde cedo faz recurso de 

técnicas pouco usuais (1950-60), como a colagem, 
desenho, processos de impressão e reprodução das artes 
gráficas, utilização de  trocagem fotográfica,  projecção  

 
                                                 
27 Integração da ESBAL na Universidade de Lisboa - Ministério da 
Educação, Despacho Normativo nº 144/92, Diário da República, 
Série I-B, N.º 189, (Agosto 1992).  
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MERCADO DE ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de diapositivos, máscaras, inclusão de objectos, 
manipulação de diferentes matérias e materiais como o 
spray, pistolas de pintar, aerógrafos, construção de 
instrumentos não usuais na prática artística que 
«evitassem» a sua habilidade em «fazer bem feito» e 
deixassem transparecer o incontrolado, o acidente, 
aquilo que nos escapa, extravasa a imagem pictórica; 
passa para o campo de experimentação e realização na 
fotografia, no diaporama, no filme com o formato 
«super 8» e no vídeo. 

 
Atrevemo-nos a ironizar, num tempo em que se 
desmatrializou o «fazer», se eclipsou o atelier, como 
local de longas esperas, confrontos e descobertas, 
passando o «dizer e a conceptualidade tardia» a 
imperar, escreve-se sobre algo vago, que já ninguém 
faz ou sabe fazer, no sentido da mais elementar 
materialidade. Rocha de Sousa, no seu curriculum 
artístico, conta com várias exposições individuais: 
Embora seja do domínio comum, e segundo José 
Augusto França, «não há em Portugal uma tradição de 
coleccionar arte»; as galerias, com ou sem programa, 
pensadas como local de exposição e venda, são raras, é  
actividade arriscada e recente, nesta perspectiva o 
panorama era bem mais desértico nos anos 50 e 60. 
Relembramos alguns locais em Lisboa, onde se 
conseguia mostrar e vender obras: a  Galeria de Março 
(anos 50), a Sociedade Nacional de Belas-Artes, a 
Cooperativa de   Gravadores  Portugueses,  a Galeria do 
Diário de Notícias, a Galeria 111, a Galeria de S. 
Mamede, a Quadrante e a Galeria de S. Francisco (anos 
60), mas será na «primavera Marcelista» que o mercado 
de arte «exercita» tácticas de valorização (Almada 
Negreiros, Eduardo Viana e Vieira da Silva). Surgem 
nestes anos, aparentemente prometedor, as Galerias 
Quadrum, Diferença, Grafil, Módulo, Judite Dacruz, 
Codilivro, mas com o 25 de Abril dá-se o inevitável 
«arrefecimento» e a «retoma» chega nos fins de 70, 
com as Galerias Leo, Tempo, Ana Isabel, Altamira, 
Metrópole, R75, Arcano XXI, Ether, Almada Negreiro 
(Ministério da Cultura). Quando entramos nos anos 80 
e 90 existe alguma euforia, devido à integração na 
União Europeia, é preciso dinamizar, abrem e fecham 
espaços que se assemelham a Galerias, dá-se a partir de 
meados dos anos 80 a instalação das Galerias 
Municipais, Museus Regionais, e Bienais, megamostras  
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ESTÉTICA POP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de artes plásticas, finalmente tem-se a percepção que 
algo mudou.28

 
Existe «contaminação» POP-Arte, no discurso plástico 
de Rocha de Sousa, os aspectos aleatórios da sociedade 
de consumo são evidenciados, reconhecidos numa 
óptica internacional, o contexto nacional é distante, está 
isolado, mas para quebrar essa distância trazem-se de 
Paris, Madrid e Roma, livros de bolso às escondidas, 
discos nunca ouvidos, visitam-se sofregamente Museus, 
Galerias, Exposições, Livrarias, e espaços de cultura 
que só a Fundação Calouste Gulbenkian pode igualar, 
mas nunca se deslumbrou, não assume o papel de 
«importador cultural», não se «estrangeira», no entanto, 
não deixa de ter como referências Jean Baudrillard, 
Claude Boudet, Herbert Marcuse, Aldous Huxley, o 
eterno rochedo de «sísifo» de Albert Camus, as 
«Mitologias de Roland Barthes, realizadores como 
Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Andrei 
Tarkovsky, Alain Resnais, Pier Paolo Pasolini, Jean-
Luc Godar, Michel Angelo Antonioni, fascinam-no, 
filmam como pintores, sente que é possível «exigir o 
impossível» quando os estudantes se revoltam no Maio 
de 68,  Paris, Quartier Latin,  Sorbonne, e Daniel Cohn-
Bendit, as barricadas, os intelectuais como Jean-Paul 
Sartre presentes, De Gaule e a prudência de François 
Mitterrand, não se surpreende com a  sequência  de 
assassinatos  nos  Estados Unidos, John F. Kennedy,  
Robert Kennedy, Martin Luter King e Malcom X, com 
a guerra do Vietnam em que Joan Baez canta ao som 
dos bombardeamentos em Saigão abrem-se feridas que 
não são cicatrizáveis, Marshall Macluhan e a «Galáxia 
de Gutenberg», o significado das «extensões cerebrais» 
e o papel dos média nas sociedades desenvolvidas, 
Nixon anuncia as futuras guerras do petróleo,  os 
«heróis românticos» com um mundo novo como, Ghe 
Guevara, Ho Chi Min e Mao Tsé-Tung de quem se lê o 
«livro vermelho», espécie de missal, cuja primeira 
edição para português data de 1967. 

 
A Pop-Arte eliminou o tradicional, estatuto do 

sublime na representação,  devastou o carácter redentor  
                                                 
28 Isabel M. Martins Moreira, que trabalhou com Rocha de Sousa, 
faz um estudo interessante sobre galerias e mercado de arte em 
Portugal   intitulado: - Galerias de Arte e o Seu Público. Lisboa: 
Instituto Português de Ensino à Distância, 1985. 95 p. 
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CICLO DAS «PERSONAGENS 
ILUSTRADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e moralista da obra de arte e anulou a instauração da 
significação a partir do objecto sobre a imagem. 
Passou-se a funcionar com «vestígios» recombináveis,  
apropriando-se  dos mecanismos e estratégias de 
produção e reprodução da imagem industrial, 
massificante e aleatória, os conteúdos são 
«vampirizados», amontoados como coisas sem sentido. 
Dá-se a «implosão» dos aspectos mais «sagrados» da 
pintura aos quais estão associados os altos desígnios 
atribuídos ao artista e à obra, coloca-se a ridículo a 
imagética de poder. A Pop-arte excluí a transcendência, 
anuncia a solidão de uma pós-humanidade confrontada 
com uma existência feita de errância. Andy Warhol 
(1928-1987), Claes Oldenburg (1929), Roy 
Lichtenstein (1923), e David Hockney (1937) , são o 
melhor rosto da Pop internacional, mas cá dentro, e 
graças ao papel das bolsas de estudo atribuídas pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e da futura reposição da 
democracia, o contacto com Paris, Londres e Nova 
Yorque contribuem para «acertar» o passo com o que 
de mais actual se realiza em todo o mundo. Podemos 
nomear alguns artistas contemporâneos de Rocha de 
Sousa, que revelam uma influência declarada da Pop-
arte: Joaquim Rodrigo, René Bertholo, José Escada, 
Lurdes Castro, António Costa Pinheiro, António Areal, 
Carlos Calvet, António Palolo, Paula Rego e Álvaro 
Lapa.  

 
Rocha de Sousa expõe colectivamente e 

individualmente com regularidade desde 1967, 
circunscreve «personagens» reportando-se à realidade 
social, política e económica e artística nacional, recorta, 
monta, cola, apropria-se das imagens da imprensa, 
elaborando,   espécie   de   arquétipos,   identificando as 
alienações e mitologias do quotidiano lisboeta. Sobre as 
«Personagens Ilustradas» das quais desenvolve 3 séries 
até 1994, Rui Mário Gonçalves um escreve texto 
introdutório à exposição de pintura realizada na Galeria 
«Judite Dacruz» em 1973: 

 
«Não é um dado sem importância o facto da 

forma interrogativa permanecer...A pintura de 
Rocha de Sousa apresenta-se para mim, 
actualmente, como uma actividade interrogativa 
pluri-direccional. Em primeiro lugar, parece-me que 
os quadros são para ele o lugar do confronto de 
sinais   de   diversa   ordem.   Sucessivamente,   os  
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diversos sinais vão   passando pelos processos de 
alusão pictóricos. O simulacro incluso em toda a 
arte de pintar, tanto quanto investiga, é nele 
investigado também. Analisa o próprio sentido da 
ordenação das sensações visuais e, bruscamente, sai 
do laboratório das experiências individuais para 
saber o que se vê e o que se dá a ver no mundo que 
o rodeia. E as suas composições tudo conjugam, 
num cromatismo tão abafado quanto é em surdina e 
discretamente que vão sendo recolhidos e propostos 
os elementos com que venha desenvolvendo a teia 
da sua interrogação. Porque é da sua interrogação 
séria, demorada como um vasto inquérito que tem 
que ser feito, e que começa por apurar os seus 
instrumentos.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9 - Pinturas apresentadas na Gal. Judite 
Dacruz em 1973, a da esquerda tem o título - 
«Tráfego» e a da direita «Estrada Nacional N.º 5», 
ambos com a dimensão 70x50cm, em têmpera 
sobre cartão e datam de 1972. 

 Em «As Coisas e as Palavras», é apresentada na 
Galeria de Arte Moderna, na Sociedade Nacional de 
Belas-Artes (1983), em co-autoria com a pintora Maria 
João Gamito (1956), esta mostra tenta relacionar texto, 
fotografia e desenho. Rocha de Sousa faz aproximações 
às «coisas e às palavras»:  

 
« De facto ao artista não basta a descoberta 

solitária. Há sempre um dia em que ele se interroga 
com os outros: «Estas são as minhas palavras. Quais 
são as   palavras   dos   outros?» A meio da encosta, 
entre dois recomeços, a solidão pensa-se assim em 
termos de solidariedade - e a aventura de cada 
nomeação, embora mais difícil, torna-se mais 
fecunda. A urgência da fala passa pela soma do 
esforço (hoje sobretudo): trata-se de saber o valor 
das individualidades na consonância possível das 
reflexões, a par dos individualismos trágicos que a 
História nos aponta (esplendorosamente) após cada 
recomeço na ficção do futuro.»  
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Fig.10 - Imagens da exposição «As Coisas e as Palavras» (1983), em co-
autoria com Maria João Gamito, a letra «A», refere-se às coisas «sem 
nome», descritas no texto poético, também ele matéria da mostra, a letra 
«B» apresenta desenhos a grafite de enorme subtileza. 

A partir de fins dos anos 80 surgem as pinturas 
«Histórias da Guerra ou o Real Impossível», algumas 
delas expostas na Galeria «Quadrado Azul» no Porto, 
em 1991, Rocha de Sousa divaga sobre esta nova 
temática e  da insustentabilidade de se «ser vários com 
um único rosto, sem máscara, sem nomes de 
empréstimo»:  

«(…) vivi sempre num sentimento de 
urgência perante o alarme em redor, fricção aliás 
patente nas peças desta exposição. Suspenso da 
memória e da revolta contra os desastres principais, 
a minha passagem pela oficina é um acto 
extremamente doloroso: porque, ao manipular as 
matérias e podendo escolher o brilho aleatório do 
seu espectáculo descontinuado, fico preso à ética do 
dizer, à indignação desesperada  logo a reflectir-se 
nos materiais produzidos, metáforas e alegorias, 
ilustrações indesejadas pelos modos da moda, 
conteúdos intertextuais num espaço inicial 
(deserto) hoje tão pouco propício a esse esforço, à 
necessidade do discurso e do convívio com o 
processo técnico-expressivo de outras linguagens.» 

A última exposição individual intitula-se «A 
Urgente Representação dos Desastres Principais»,  na 
Galeria «CeutArte» em Lisboa, 2002, baseia-se numa 
outra que realiza na «Galeria 111» em 1999, obras 
requintadas de pequeno e médio formato, elaboradas 
em suporte de papel, técnica mista, desenho, colagem e 
montagem fotográfica,   porém   nas   pinturas,  acrílico  
sobre tela apresenta obras das «Personagens 
Ilustradas», e das «Histórias de Guerra ou o Real 
Impossível», com montagem impecável, estas obras 
confrontam-nos com os «restos» de uma humanidade 
destroçada, tal como os inesquecíveis    corpos    
rasgados            por             estilhaços                         de  
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granadas, ou balas perdidas que interrompem 
abruptamente a vida, ou as demolições prolongada das 
fábricas de Silves na sua meninice, os desperdícios, as 
memórias diluídas nos silêncios cinzentos das 
burocracias, as liturgias políticas acéfalas, os «desastres 
principais» de que é testemunha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig. 11 - Pinturas da série «Histórias de Guerra - O Real Impossível», em 
cima à esquerda, uma das obras que Rocha de Sousa considera das mais 
conseguidas, «Histórias de Guerra - Acto Irreal» (119x119cm-1987); 
«Personagens Ilustradas» (97x130cm-1989); «A Marcha dos 
Humanóides» (119x119cm-1987). Em baixo à esquerda, «Homem 
Invisível II» (100x120cm-1988); «Histórias de Guerra-O Real 
Impossível» (79,5x91,5cm-1987); «O Homem Invisível I» 
(81x120cm1988) 

«Vejo o colossal espectáculo do mundo 
contemporâneo, os seus desastres principais e a 
nostalgia que se estende, como névoa, sobre tantos 
destroços em volta, e sinto a escassez daqueles 
manejos - porque, entre a matéria inicial e o trabalho 
dilacerado com os materiais plásticos, já sequência 
de uma frase, já ressonância de um primeiro grito, 
começa a  acontecer   o   imperativo  testemunho  da 
minha consciência, uma linguagem mista, transposta 
dos lixos, dos olhares perdidos, e apontada, enfim, 
ao grave movimento da morte. Sinto uma raiva boa 
quando  corto  ou  rasgo fotografias do quotidiano e 
dos seus protagonistas, quando reinvento papéis 
ainda mal esquecidos, quando multiplico as rasuras 
ou  as  cópias  de  cada  fragmento, porque encontro,  
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dessa maneira, um novo corpo significante, um novo formar 
capaz de não abandonar de todo a identidade estética 
fundamental da obra de arte e aberto à urgente representação 
da tumultuosa  sensibilidade aos desastres em volta.» 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 12 - Obras recentes da série «Desastres Principais» que estiveram 
expostas na Gal. Ceutarte em 2002, na mostra de pintura  intitulada:  « A 
Urgente Representação dos Desastres Principais», da esquerda para a 
direita, «O Nicho»(79x79cm -1998), «Corpos e Almas»(79x79cm-1997) e 
«Lambrança Branca»(79x79cm-1998), em todas estas obras foram 
realizadas com técnica mista sobre papel. 

O «ser vários» revela enorme paixão por aquilo 
que significa a existência;  a críica da arte é outro sector 
em que Rocha de Sousa tem um papel determinante no 
panorama nacional. É membro da Secção Portuguesa da 
AICA, Associação Internacional de Crítica da Arte e 
colabora como crítico de arte na imprensa, publicando 
ensaios, artigos e nunca fugindo ao debate de ideias. 
Tem uma participação regular nos jornais «Diário de 
Lisboa, Suplemento Literário», «Expresso», «Dia», 
«Jornal Novo» e «Jornal de Letras Artes e Ideias», nas 
revistas «Opção», «& ETC», «Sema», «Seara Nova», 
«ArteOpinião», «Artes Plásticas», «Colóquio Artes - F. 
C. Gulbenkian» e «ArteTeoria». Nunca se furtou à 
defesa dos seus pontos de vista como em polémicas 
com José-Augusto França, «Os Astros e o Ensino 
Artístico» no Diário de Lisboa - Suplemento Literário 
(nº 657), ou com Ernesto de Sousa a propósito da 
«Alternativa Zero» com o artigo «Acertar na Cabeça do  
Prego, Eis a Questão» no Diário de Lisboa - 
Suplemento Literário, (nº 663) e no jornal Expresso 
(1981) resposta ao arquitecto Frederico George, com  
«Universidade   Técnica   Arquitectura   e   o   Resto» e 
nada  melhor do que deixar Rocha de Sousa falar: 

 
« Sempre me situei contra os críticos que procuram 

impor um comportamento criativo aos artistas, dizendo o 
que devem fazer e como;  sempre procurei,  por isso mesmo,  
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não me confundir com a crítica das «palmatoadas» e 
dos «prémios»; sempre sublinhei as atitudes de 
intervenção, a desalienação das actividades 
artísticas, a sua extensão social e portanto política, 
advogando até a recorrência às nossas realidades 
«provincianas»; sempre consegui ler o sentido 
efémero de certas obras (ou também no mesmo 
jornal e no mesmo ano, sobre imagética e 
ideologia, rebate Leonel Moura e Cerveira Pinto 
em «Uma Crise de Perfil Ideológico ou as 
Ideologias em Crise». Mas, intervenções) quer do 
ponto de vista dos materiais precários e perecíveis 
utilizados, quer em relação ao momento que 
solicitava tais intervenções; nunca pretendi que só a 
permanência física do objecto pode garantir a 
permanência do seu significado estético, ético e 
filosófico» 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13- Revistas da especialidade como «Colóquio Artes (1977), da 
Fundação Calouste Gulbenkian, «Artes Plásticas» (1991), número onde 
publica o artigo «Belas-Artes "Versus" Universidade de Lisboa», e 
«ArteTeoria» (2000), publicação do Mestrado Em Teorias da Arte da 
faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.  

 
Para estarmos conscientes do volume de 

informação tratada para a elaboração deste ensaio, e 
simultaneamente termos a percepção da dimensão da 
obra de Rocha de Sousa no campo da crítica de arte e 
do ensaio, citaremos apenas os artistas plásticos para 
quem foram feitos textos introdutórios para catálogos: 
Miguel Arruda, Gonçalo Duarte, Isabel Laginhas, 
Hilário, Gil Teixeira Lopes, Luís Gonçalves, Lagoa 
Hentiques, Luis Pinto-Coelho, Manuela Pinheiro, 
Justino Alves, Bartolomeu Cid, Teresa Gancedo, 
Manuela Justino, José Cândido, José Reis, Pedro 
Chorão, Graça Antunes, Matilde Marçal, Lima 
Carvalho,   Maria   João   Gamito,  Luis Dourdil, Mário 
Roseira,  Nelson Dias,  João Paulo, Menez, Alice Jorge,  
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FOTOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍDEO-ARTE 

CINEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Margarida Cepêda, Marília Viegas, Helena Sampayo, 
Mário Dionisio,  Hugo Ferrão,  Margarida Lino, Fátima 
Mendonça, Pedro Sobreiro, Jorge Pinheiro, Teresa Pais, 
Germano Santo e Rogério Ribeiro. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Fig. 14 - Catálogos com textos introdutórios de Rocha de Sousa para a 
exposição «Opus», Pintura. Escultura. Gravura de Gil Teixeira Lopes no 
Palácio Galveias, 2002-2003 e de Hugo Ferrão, exposição de pintura, 
«Constelações do Silêncio», Casa da Memória, 1990.   

A fotografia esteve para a sua geração como 
hoje está o computador para nós,  utiliza-se a mítica 
«Nikon F». É com entusiasmo que adere ao «Festival 
Nacional de Diaporama de Portalegre» (1981) 
estimulando Eduardo Sérgio então professor de 
Fotografia na ESBAL a envolver-se, mas a atracção 
que a imagem em movimento tem sobre si leva-o a 
desenvolver pesquisa cinematográfica em «super 8», 
hoje em desuso, posteriormente substituído pelo vídeo. 
Produz alguns filmes de curta duração: «Por um 
Cidadão Desconhecido» (1977), «Encontro no Século 
XXI» (1977), «Semearam Ventos» (1978), presente no 
1º Festival Internacional de Cinema não Profissional de 
Coimbra, «Peregrinação» (1978), «A Casa Revisitada» 
(1979), foi mostrado no 1º Encontro Internacional de 
Cinema Experimental do Funchal, 2º Festival 
Internacional de Cinema não Profissional de Coimbra - 
1982, e no Festival de Lisboa em 1984, «O Prisioneiro» 
(1980) participa no 3º Festival Internacional de Cinema 
não Profissional de Coimbra, «O Véu Dentro da 
Cidade» (1980), recebe menção honrosa no 4º Festival 
Internacional de Cinema não Profissional de Coimbra, 
é também exibido no Festival de Lisboa 84, e em 10 
Anos de Super 8 no Mundo, sendo seleccionado para o 
Rencontre Mondiale des Cineastes Non Professionels 
em Saint Nazaire, e por último mostrado na Cinemateca 
Nacional em 1984, «O Corpo Inútil», (1981) divulgado 
na ESBAL, «Ruptura  no  Interior»  (1981), visto no 2º 
Festival Internacional  de  Cinema  não  Profissional de  
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Coimbra - 1982, «A Palavra Encoberta» (1981), «A 
Morte de Ana Orwell» (1984) seleccionado para 10 
Anos de Super 8 no Mundo, e Cinemateca Nacional -
1984, «Memória e Ficção» (1986), «O Mundo Ausente 
(Ensaio para um Olhar» (1986), «De Passagem, Entre 
Memórias» (1986) Podemos considerar que também é 
pioneiro nas experiências realizadas no domínio da 
vídeo-arte, mas com menor impacto  e expressão, 
todavia existe um reticulado temático, que interliga 
ensaio, ficção, pintura e filme, senão vejamos como se 
intitulam:  «Memória» (1987), «A Pedra» (1987), 
Triologia «A Carta, A Hora Zero, O Fim do Cenário» 
(1988), «A Praga» (1988), «Missa Negra» (1989), «A 
Máscara» (1989), «O Túnel» (1989), «Memória de 
Quase Nada», «A Paixão», «Projecto K», «A 
Tempestade», «Ensaio de Outono», «Névoas em 
Abril», «Lírica do Desassossego» (1992), e por  fim «O 
Pó» (1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 15 -Imagens dos filmes, «O Véu Dentro da Cidade» (1980), com 
Lurdes Robalo à esquerda e «O Prisioneiro» (1980) com Lima Carvalho. 

 
Na RTP, Radiotelevisão Portuguesa encontra o 

realizador José Elyseu, com quem virá a ser co-autor de 
séries de programas (pesquisa, texto e guião) dos quais 
destacamos: «Artistas Portugueses» (1983/84), 
«Portugal Contemporâneo: A Arte Possível» (1985), 
«Almada, Português e Mito» (1985), e «A Mão: O 
Homem em Projecto» (1986/87), série de 12 programas 
de grande qualidade, com enquadramento artístico, 
antropológico, sociológico, e etnográfico, alertando 
para os contrastes produtivos entre tradição, 
modernidade e pós-modernidade.  
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UNIVERSIDADE ABERTA 

 

 

 

 

 

 
ENSAIO E ROMANCE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 16 - Livros da autoria de Rocha de Sousa, de 1962 a 1999 

 
Em 1997, Rocha de Sousa é submetido a uma 

intervenção cirúrgica grave, recupera lentamente mas 
sobrevive, passa a pertencer ao clube dos 
«ressuscitados», mais do que nunca saboreia um dia de 
cada vez, escreve, pinta, dialoga e orienta teses de 
Doutoramento na área da Pintura, vai à Universidade 
Aberta, visita exposições, continua com a mesma 
independência que sempre o caracterizou como crítico 
de arte. Encontramo-lo em Campo de Ourique, onde 
tem casa e atelier, com uma boquilha sem cigarro, 
sobre a mesa do café uma «bica singela»,  as 
inseparáveis folhas e papel onde escreve e desenha a 
sua deriva, publica «Angola 61, Uma Crónica de 
Guerra»,29 em 1999 no qual identificamos pontes com 
o romance «Os Passos Encobertos», nega a 
conveniência de certos «esquecimentos», as palavras 
dessas memórias são pintadas, dizem a visibilidade 
testemunhada, com movimentos de câmara, descrição 
gestual dos planos cinematográficos, e a manipulação 
temporal semelhante a uma mesa de montagem em que 
se podem encadear acontecimentos da vida, desenhados 
com a materialidade escultórica da luz que 
impressionou a emulsão, deixando vestígio do perfume 
que inalámos nesse momento em que por breves 
instantes nos pareceu sentir a vida, quando nos olha nos 
olhos esboça um sorriso transmitindo a serenidade de 
quem vê, vendo. 

 
 
 

                                                 
29 Rocha de Sousa tem publicados, para além dos livros citados no 
âmbito das Ciências da Arte: - Pedro Chorão. Lisboa: INCM, 
1983. 94 p.;– Luís Dourdil. Lisboa: INCM, 1984. 85 p. - Eduardo 
Nery. Lisboa: INCM, 1986.  
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5.3  HIPERTEXTO COMO MATRIZ DAS MANIFESTAÇÕES 

TECNO-ARTÍSTICAS. 

 

O hipertexto é, na sua essência, fractal e ao utilizarmos o prefixo 

«tecno», pretendemos continuar a reforçar a total subordinação e 

dependência tecnológica na elaboração de um articulado que simula o 

discurso artístico humano, emergindo em sequências vastíssimas de 

representações visuais compostas por equações matemáticas altamente 

complexas, que progressivamente se vão autonomizando e distanciando 

dos seus programadores. A constante associação e interconecção de 

forma não linear de materiais multimedia é característica fundamental do 

hipertexto, o que permite um novo sentido organizacional da informação 

cuja «espessura» é praticamente infinita. 

 

A estruturação, acesso e armazenamento de um hipertexto 

introduz a ideia de «circularidade» e obriga a novos hábitos de consulta e 

leitura, passando as próprias imagens a serem interpretadas para além da 

sua visibilidade bidimensional percepcionada nos monitores dos 

computadores. A comparação e verificação das imagens, povoadas de 

ícons, transformaram-se em formas independentes desse contexto 

imagético, são inicialmente «janelas» que auxiliam e complementam a 

leitura, entendida como primeiro «varrimento», estabelecendo 

enterlaçamentos com autênticos labirintos de ligações em diferentes 

níveis com diferentes padrões de redes, transformando o olhar em 

varrimentos analíticos. 

 

A concepção do hipertexto visa simular os modelos das estruturas 

do processamento das ideias (nódulos-centros de informação e ligações, 

simulando o neurónio) à imagem da rede neuronal humana, com a 

particularidade de «carregar» e «armazenar» infatigavelmente bases de 
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dados, catalogando, rotulando, comparando, verificando e distribuindo os 

dados já em forma de informação com recorte fotográfico e sem 

esquecimento. 

Fig. 54 - Programa Photoshop, de tratamento de imagem digital, com área de 
trabalho constituída por janelas, cujos ícons-botões dão acesso a aplicações 
que, neste caso, se associam às antigas fotográficas.   

O imaginário humano passou a povoar-se de «tecno-imagens»  

existentes nos hipertextos de vocação universal que convergem na 

visibilidade do ciberespaço, o lugar virtual das manifestações tecno-

artísticas de cunho digital. Deste modo, o termo net.art, ao generalizar-se, 

subentende a territorialidade virtual de um não lugar consensualmente 

aceite pela comunidade de cibernautas, quer como interventores ou como 

mero utilizadores, limitando-se a seguir ligações pré-definidas, 

apercebendo-se transversalmente do magma dos conteúdos, refugiando-

se nas estratégias e  argumentação na tentativa da definição de eixos 

interpretativos que dêem sentido e coerência àquele «frame» de 

informação muitas vezes eleito acidental e independentemente do próprio 

conteúdo.  

 

Ver uma imagem deixou de ser uma acto de fruição, ou de 

contemplação em que a descoberta do ser provocava interrogação 

existêncial num tempo dilatado feito de humanidade. Tornou-se num 

exercício de isolamento tecnológico em que se está permanentemente 

exposto à «radiação» das tecno-imagens negociadoras de estratégias 

intuitivas mais favoráveis, potenciadoras da orientação no sistema. 
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Fig. 55 – Imagens digitais que podem ser construídas através de múltiplas recolhas e que podem 
ordenar-se como um «micro mundo», como a imagem  de Ana Múgica (à esquerda) ou uma 
«paisagem digital» inabitada de Joan Fontcuberta. 
 

A tentativa de catalogar e classificar as manifestações tecno 

artísticas e ter o endereço do lugar virtual onde «existem», levou à 

banalização daquilo que se convencionou chamar «NET.ART» (Arte da 

Rede), sendo esse território virtual indefinível, mas no qual se ancoram 

produtos de sistemas fortemente hierarquizados, recorrendo às 

tradicionais tácticas e processos de legitimação, prestígio e consagração 

artística, cotação e comercialização através de complexos industriais da 

cultura, baseados nas redes, com a forma de galeria, museu, bienal, 

festival ou fundação. Contudo, este novo local permite a visibilidade a 

um número indeterminado de actores, esbatendo o direito de «vida ou 

morte» do artista, preconizado pelas políticas culturais dessas 

instituições, passando a existir um potencial vivificador para as 

manifestações tecno artística. 

 

A posse territorial do ciberespaço e a definição dos seus 

«continentes» gera enormes conflitualidades, entre gigantes produtores de 

hardware e software, na tentativa de disputar as maiores cotas de 

mercado, protagonizando essas autênticas guerras dentro e fora das redes 

que vão da monopolização à destruição dos concorrentes, como tentou 

fazer a companhia Microsoft (1998) de Bill Gates que  pressiona e mina 

empresas com a dimensão da Apple, Intel, IBM, Netscape, e Real 

Networks, entre outras. Contrariar este aparente «modelo predador» que 

alguns procuram associar ao «império» da Microsoft, não é fácil, pois à 

data (1998) esta empresa tinha cerca de meio milhão de funcionários 
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espalhados pelo mundo a melhorarem o sistema operativo Windows (95) 

e um navegador Internet Explorer, para serem vendidos em simultâneo, 

oferecendo fiabilidade software, inevitavelmente colonizando e 

fidelizando os utilizadores ao hardware e software comercializados por si, 

e ao mesmo tempo padronizando o acesso à rede por intermédio de um 

produto altamente eficaz e desenvolvido por si.  

 

As estratégias tradicionais de domínio empresarial (loby, cartel,  

monopólio e império) foram transportadas fractalmente para a concepção 

do hipertexto em qualquer das áreas do conhecimento, contaminando 

redes e ciberespaço, pelo que consideramos alguma «candura política» 

intencional por parte de  Derrick de Kerckhove, ao apresentar a visão 

institucionalizada quando se refer à Internet como lugar virtual pouco 

instrumentalizado política e comercialmente, na conferência realizada na 

Art Futura (Sevilha - 1998):  

«La responsabilidad del funcionamento de la red es de todos y cada 
uno de los que estàn conectados a ella. No es un medio colectivo ni 
tampoco privado, es algo nuovo. De hecho, se trata de un nuevo 
sistema político descentralizado completamente. Es local y 
fragmentado, pero al mismo tiempo un alcance global. Esto va a 
cambiar todo. Es "la Segunda piel", la nueva vida que estamos 
creando»1

 

Autores como Cynthia Goodman, Derrick de Kerckhove, Frank 

Popper, Howard Rheingold, Mark Dery, Michael Benedikt, Michael 

Rush, Pierre Lévy, Roy Ascott ou Sherry Turkle, têm tentado arrumar 

ideias em rota de colisão com a visão artística tradicional, associada 

depreciativamente ao estereótipo modernista que representa o artista 

                                                           
1 SERRA, Catalina -Derrick de Kerkhove augura un nuevo sistema político gracias a 
Internet. Ciberp@is. Madrid:  El País, 15 Out. (1998), p.14. A participação na nona 
edição da Art Futura (1998) de Derrick de Kerckhove,  antecedeu o lançamento em 
Espanha do seu best-seller, «The Skin of Culture (Investigating the New Electronic 
Reality» (1995), (A Pele da Cultura, Uma Investigação Sobre a Nova Realidade 
Electrónica) Kerckhove, para além de ser Director do Programa Mcluhan em Cultura e 
Tecnologia na Universidade de Toronto, foi também responsável pela primeira vídeo-
conferência artística interactiva (1988).   
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como individualidade particularizada na sua existência, produtor de obras 

físicas únicas,  para serem adquiridas por alguns e impostas a 

espectadores passivos.  

 

A forma encontrada para estruturar e contornar a «solvência 

electrónica» do autor-indivíduo e das tecno manifestações tecno artísticas 

foi começar por adoptar a raiz tecnológica do medium-suporte (laser, 

holografia, vídeo, computador, multimedia, ou digital)  em que é 

construída a obra-coisa. Contudo, é nítida a fluídez instalada pela 

intermediação dos suportes electrónicos na elaboração das mais díspares 

manifestações artísticas baseadas no território virtual em que se 

transformou a NET, inevitavelmente reproduzindo e contendo em si a 

contaminação dos modus operandi humanos. 

 

A visão utópica e romântica dos pioneiros da utilização dos 

suportes electrónicos para expansão das experiências plásticas, espelha-se 

na nostalgia dos primeiros utilizadores das redes, micro comunidades e 

tribos virtuais constituídas por redes locais como a WELL - Whole Earth 

"Lectronic LinK", (Rede Electrónica para Toda a Terra)  cujo endereço 

electrónico é: http://www.well.com, onde participaram muitos artistas  que,  

fundamentalmente queriam comunicar entre si, fazer circular os e-mails, 

poder dar a sua opinião sobre qualquer assunto nos newsgroupes (grupos 

de notícias) ou discussion groups (grupos de discussão), intercomunicar 

sem barreiras espaciais, fazer  transferência de ficheiros de texto e 

posteriormente multimédia,  acedendo a qualquer computador, com a 

maior rapidez possível. Tudo isto emoldurado pelo espírito de 

contracultura, uma miscelânia  tecno-anárquica que não reconhece a 

autoridade central e sempre sonhou com o projecto da Internet como 

«pertença de toda a gente e de ninguém», uma paisagem de utopia 
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tecnológica perfumada pela irreverência da juventude da década de 60 e 

70.2  

Não deixa de ser interessante verificar que grande parte dos tecno 

artistas envolvidos estão de acordo com a expansão tecnológica como um 

«bem comum» ao serviço da comunidade humana e repudiam a sua 

conversão num «bem económico» fornecido por algum estado ou 

instituição privada. Bill Viola3  um dos pioneiros da utilização do vídeo e 

das novas tecnologias electrónicas, na formalização do seu discurso, 

transporta interrogações sobre como poderá a tecnologia influenciar a 

nossa compreensão da cultura, e mesmo se pode a expressão da 

experiência humana ser diminuída pela interposição tecnológica, 

provocando um progressivo desaparecimento da «presença humana» em 

favor de «rotinas tecnológicas» e da perda do acto de comunicação entre 

humanos, fazendo depender a nossa representação das TIC (Tecnologias 

de Informação e Comunicação) cuja ressonância possa captar a atenção e 

ser divulgada pelo maior número de intervenientes anónimos. 

«The thrill of technology lies in the fact that it represents real 
democratization of the arts. In 20 yearsno one will "need" Hollywood to 
create visual art. It doesn't takethat much money to produce a feature-
length video presentation. Today, most artists can afford video, which 
has become the medium of choice for telling the stories of alternative 
histories. Thanks to satelite technology, people have a previously 
unprecedented range of distribution and acess to programming 
material.» (...) Yes, video is the medium of choice for both creating arts 

                                                           
2 A este propósito veja-se RHEINGOLD, Howard - Virtual Reality. Londres: Mandarin, 
1992. 415 p. ISBN: 0-7493-0889-3. Em especial o III Capítulo: «Visionários e 
convergências: A história acidentada da Rede» pp. 93-147. 
3 Bill Viola, é reconhecido como precursor da «Video Art», a sua síntese biografia 
encontra-se em VIOLA, Bill - http://www.billviola.com/biograph.htm, da qual 
destacamos a formação académica: BFA (Bachelor in Fine Arts) em Experimental 
Studios da Syracuse University,(1973), artista residente na WNET, Tirteen Television 
Laboratory (1976-83), estudos sobre Budismo Zen orientado pelo Daien Tanaka (padre 
e pintor Zen), artista residente da Sony Corporation's Atsugi Laboratories (1980-81), 
colabora com o California Institute of Arts, Valencia-California (1983) e com o Institute 
for the History of Art and the Humanities-Los Angeles (1998) e foi eleito para a 
American Academy of Arts and Sciences dos Estados Unidos em 2000.   
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and narrating alternative history, and it's now in the hands of people, 
and that's exceting.»4   

A crescente popularização da rede deve-se, em grande medida, a 

uma sub cultura tecnológica, low-tech de não especialistas intitulada BBS 

- Bulletin Board Syste, (sistema de boletins electrónicos) que subverteu a 

higt tech dos académicos e investigadores instalando micro redes locais 

de computadores pessoais que se interligaram via telefone através de 

modem, (modulador/desmodulador). O modem é um aparelho «tradutor», 

conversor de informação digital emitida (computador) e transmitida pelo 

sistema telefónico que dá na recepção (por intermédio de outro modem) a 

reconversão para digital, permitindo ao utilizador a interpretação da 

informação enviada. É considerada a infraestrutura mais simples e barata 

de uso doméstico das comunicações entre computadores.  

 

Howard Rheingold  refere  a importância destas «subculturas» na 

apropriação «indevida» dos meios tecnológicos que estavam destinados a 

outros fins considerados mais significativos, como os de defesa/ataque 

termonuclear, decorrente da hiper-militarização da investigação científica 

das super-potências.: 

«Um tema que se continúa a todo lo largo de la historia de las 
CMC, es la forma en que la gente adapta las tecnologías diseñadas 
com un fin para servir a sus proprias, y muy diferentes, necesidades de 
comunicación. Y los cambios tecnológicos más profundos han salido de 
los grupos marginales y las subculturas, no de la ortodoxia de la 
industria de la computatión o de  la ciencia académica de la 
compotación. Los programadores que crearan la primera red de 
ordenadores instalaron algunos de los elementos del correo 
electrónico; el correo electrónico no fue la razón por la qual se diseño 
ARPANET, pero fue cosa fácil en cuanto ésta existió.»5

As redes passaram a encarnar os «não lugares» virtuais mais 

apetecíveis para «depositar» as manifestações tecno-artísticas, quer 

individuais ou colectivas, desde os finais da década de 70, assumindo 
                                                           
4 VIOLA, Bill - Kiss Your Tired Aesthetics Good-Bye - On Transcending the Water 
Glass - AAVV - Cyberarts: Exploring Arts & Technology. São Francisco: Miller 
Freeman, 1992. 312 p. ISBN: 0-87930-235-4. p.4 
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maior relevância nos anos 80, fazendo a convergência de toda e qualquer 

tecnologia electrónica de forma a ganharem a configuração de obras co-

assistidas por computadores ligados em rede, como aconteceu com Roy 

Ascott convidado por Frank Popper para apresentar uma obra a ser 

exibida na ELECTRA de 1983, tendo Ascott concebido o projecto The 

Pleating of the Text: A Planetary Fairy Tale  (1983), divulgado pela 

ARTE (1983). 

 

Ascott limitou-se a recuperar a ideia Surrealista do jogo do  

cadavre exquis (1930), em que cada participante enquanto 

individualidade, elaborava parte de um desenho que era continuado por 

outro elemento do grupo sem que este tivesse conhecimento do que se 

havia feito anteriormente, assim era arquitectada uma personagem por 

fragmentos, uma espécie de imagens do acaso,  tal como a poesia do 

acaso surgia por intermédio de um jogo de palavras que projectam e 

libertam o inconsciente dos participantes. Esta actividade,  densamente 

ritualizada, apontava para a exteriorização do imaginário colectivo, 

pertença dos intervenientes na construção desse «povo inteiro de 

cadavres exquis», como dizia o poeta Paul Éluard a propósito destes  

«seres» nascidos dos desenhados de André Breton,  Jacques Hérold, Yves 

Tanguy e Victor Brauner, materializados numa atmosfera estimulante e 

propiciatória da descoberta das images introuvables, carregadas de  

associações imprevisíveis.  

Fig. 56 - Desenhos, cadavre exquis (1934), realizados pelos Surrealistas Breton, Hérold, Tanguy e 
Brauner em que cada artista realizou um fragmento; ao centro e à direita, criação de imagens 
digitais modulares (nódulos do hipertexto) que, ao serem combinadas (ligações do hipertexto), 
proporcionam jogos de tecno-imagens.    

                                                                                                                                               
5 RHEINGOLD, Howard -op.cit, p.22 

 260



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

A apropriação da ideia de cadavre exquis por parte de Ascott 

permite-lhe iniciar o seu  projecto  pela descrição e convite à participação  

e colaboração na criação de uma história contada, envolvendo «autores 

dispersos», ligados a computadores em rede na Europa, Estados Unidos e 

Austrália e tem como objectivo gerar um texto em forma de conto de 

fadas, infraestruturado por computadores com monitores e impressoras. O 

texto circularia pelo ARTBOX (1983), (programa de correio electrónico) e 

a duração da participação seria de três semanas, 24 horas por dia. Cada 

artista assumiria um papel de acordo com uma personagem-identidade, 

(arquétipo do conto de fadas - herói, vilão, princesa...) gerando o texto 

em sintonia com essa personagem. Ascott queria que o terminal do 

computador fosse visto pelos colaboradores como: 

«(...) as a meeting point of a sunet of people collabirating to 
generate the input for the character/role assigned at that location. A 
kind of cone of activity feeding into the whole network through a 
specific terminal location».6

Este projecto «encomendado» para a ELECTRA (1983),  bastante 

improvisado e fragmentado, mostrou-se em Paris (Musée d'Art Moderne 

de la Vile Paris), sendo coincidente com as ideias sobre a «arte das e nas 

redes» em que os processos e as metodologias estão directamente 

dependentes dos avanços tecnológicos e patrocínios em forma de 

«marketing», utilizado pelas empresas na sedução dos «conexistas», pela 

espectacularidade associada à interactividade em tempo real, revelando 

na sua matriz a estrutura elementar do nódulo e da ligação do hipertexto.                                           

 

A noção de rede é reforçada enquanto «não lugar», um território 

virtual aceite pelos tecno-artistas, como meio ideal de acolhimento e 

propagação de todas as configurações de manifestações tecno-artísticas. 

                                                           
6 Esta mensagem está facsimilada em ASCOTT, Roy - La Plissure du texte, 
http://www.t0.or.at/~radrian/ARTEX/PLISSURE/plissartx2.html Roy Ascott, é 
actualmente Director do CAiiA - STAR, um centro transdisciplinar para pesquisa em 
arte, ciência, tecnologia e consciência, na University of Wales College Newport, tem 
vasta produção teórica    

 261

http://www.t0.or.at/%7Eradrian/ARTEX/PLISSURE/plissartx2.html


Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
Deste modo, Lourdes Cilleruelo Gutiérrez, considera a Arte na Internet 

como a solução decorrente de estratégias plásticas tradicionalmente 

utilizadas pelos artistas e transportadas para a rede dizendo o seguinte: 

«Concluyendo, se debe admitir que los tres conceptos clave 
esbozados hasta el momento, y que hoy definen gran parte de los 
proyectos de Internet, globalidad, comunication e interactividad, ya 
estaban presentes en la corriente de pensamento y práctica artística 
antes de la aparión en escena del medio. El nascimento de la Red no 
supuso sino la solución a algunos problemas técnicos que planteaban 
los dispositivos ya existentes. Prueba de lo dicho es que com el tiempo 
artistas que iniciaron su andadura en ámbitos como la infografia, el 
arte postal o la telecomunicación, adoptaran Internet, al reconocer en 
él um medio de expresión que se amoldaba perfectamente a sus 
propósitos y necessidades.» 7

 

 

 

5.4 HIPERTEXTO E A ARQUITECTURA DE MUNDOS VIRTUAIS 
 
 

Não deixa de ser interessante constatar que os visionários, bem 

como os pioneiros da investigação do ciberespaço, se preocupem com a 

sua natureza, se interroguem sobre a ideia de espaço,  a visualização do 

ciberespaço e a existência de sentidos digitais no ciberespaço. Regra 

geral estes pioneiros do ciberespaço possuíam formação académica 

proveniente das Belas-Artes, com especial enfoque na arquitectura, como  

Michael Benedikt, professor de arquitectura na Universidade do Texas - 

Austin,  que se refere ao ciberespaço utilizando uma linguagem de 

arquitecto: 

                                                           
7 GUTIÉRREZ, Lourdes Cilleruelo - Arte de Internet: Genesis y Definición de un Nuevo 
Soporte Artístico Tecnológico (1995-2000). Bilbao: Facultad de Bellas Artes 
(Departamento de Pintura), Universidad del País Vasco. 2000. 390 p. (Tese de Doutoramento). p. 
96. 
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«The door to cyberspace is open, and I belive that poetically 
and scientifically minded arquitects can and will step through it in 
significant numbers. For cyberspace will require constant planning 
and organization. The structures proliferating within it will require 
design, and the people who design these structures will be called 
cyberpace architects. Schooled in computer science and programming 
(the equivalent of "constrition"), in graphics, and in abstract design, 
schooledalso alongg with their brethren "real-space" architects, 
cyberspace architects will design electronic edifices that are fully as 
complex, functional, unique, involving, and beautiful as their physical 
counterparts if not more so. Theirs will be the task of visualizing the 
intrinsically non physical and giving inhabitable visible form to 
society's most intricate abstractions, processes, and organisms of 
information. And all the while suchdesigners will be rerealizing in a 
virtual world many vital aspects of the physical world, in particular 
those orderings and plesures that have always belonged to 
architecture.»1

Fig. 57 - As visões iniciais do ciberespaço estavam contaminadas pela ficção científica cyberpunk, não 
sabendo bem onde termina a ficção e começa a ciência. A imagem da esquerda é proveniente da banda 
desenhada  Neuromante de Tom de Haven e Bruce Jensen (1989);, ao centro à direita, ilustrações da autoria de 
Daniel Wise (1988), utilizadas por Michael Benedickt no seu artigo Cyberspace: Some Proposals (1991). 

Uma das personalidades mais significativas no panorama da 

cibercultura e na sua relação com a arquitectura é Nicholas Negroponte, 

autor do best-seller Being Digital (1995), arquitecto, licenciado pela 

School of Architecture and Planning – MIT (1969), lidera, na década de 

70 o projecto ARK-MAC - Architecture Machine Group (MIT),  do qual 

vem a nascer o Media Laboratory do Massachusetts Institute of 

Technology, do qual é fundador e director (1978-2000), tendo como 

patrocinadores, entre outros, a Desfense Advanced Research Projects 

Agency, National Science Foundation ou o Rome Laboratory, que 

possibilitaram, graças a orçamentos na casa dos biliões de dólares, 

desenvolver a ideia «enabling techologies for learning and expression by 

                                                           
1 AAVV - Cyberspace first steps. Londres: Mit Press, 1992. 436 p. ISBN: 0-262-02327-
X. p. 18. 
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people and machines» traduzida na investigação no domínio do 

ciberespaço, da multimédia, das redes, da biónica, (Center for Bits and 

Atoms - Neil Gershenfeld) da holografia, tanto estática como em 

movimento, e na organização de equipas de investigação como 

Epistemology and Learning Group (1987), Human Design Group, (1992) 

Machine Listening Group (1998).  

 

As instalações actuais do Media Lab encontram-se no edifício Ray 

and Maria Stata Center que alberga vários departamentos e laboratórios 

do MIT. A sua concepção é da autoria do arquitecto Frank O. Gehry 

(University of Southern California - 1954), considerado como um dos 

mais significativos desconstrutivistas, fundador da Frank O. Gehry and 

Associates (1962), empresa que presentemente envolve mais de 140 

colaboradores, entre eles 65 arquitectos e possuindo vários gabinetes 

espalhados pela Europa.  

 

Gehry sempre se serviu das novas tecnologias como instrumentos 

e ferramentas que expandiram a formalização e concretização dos seus 

projectos. A comprová-lo está o impacto impressionante de um edifício 

concebido para a ria de Bilbau. Os Bascos não inviabilizaram a 

construção de uma «catedral laica», nem anularam um «programa» 

estético e cultural interpretado por alguns como colonizador (Solomom R. 

Guggenheim Foundation). Permitiram antes, a co-existência das suas 

visões independentistas com uma dimensão cultural internacional, 

encarnada num espaço escultórico de tradição humanista nunca antes 

edificado o que, por palavras de Delfín Rodríguez, alterou ou mudou 

totalmente uma cidade pós-industrial.2

 

                                                           
2 RODRÍGUEZ, Delfín - El edificio que cambió una ciudad. Descubrir el Arte. 
Madrid: Arlanza. Nº 1, (1999), p. 64-70. p. 64-70. 
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O Museu Guggenheim em Bilbau manifesta «o horror à 

construção de caixas para albergar museus» (Gehry), entendidos como 

sarcófagos onde se mumifica a cultura. A materialização das utopias 

arquitectónicas de Gehry, sempre associadas à celebração da vida, 

passaram pelo programa informático CATIA, um software aplicado à 

industria aeronáutica e aeroespacial para o estudo de superfícies 

complexas em 3D (tridimensão) que  permite visualizar e modelar 

espacialmente, encontrando soluções altamente elaboradas e de enorme 

detalhe, inter-relacionando equipas  sediadas nos Estados Unidos e no 

País Basco com grande eficiência, reforçando pela positiva a imagem da 

cibercultura, com particular destaque para a utilização das redes que 

anularam as barreiras espaciais-geográficas entre os interlocutores deste 

magnífico projecto com a duração aproximada de 5 anos (1992-1997).  

 

As múltiplas «equações» espaciais, tanto para exteriores como 

para interiores, foram monitorizadas ao mínimo pormenor graças à 

plataforma tecnológica complexa, de raiz digital, empregue. O espaço 

digital, feito de biliões de cálculos, humanizou-se na pureza de linhas- 

equações que tornam visíveis naus com velas cheias de viagens, formas 

de embarcações que transpõem ondas, transparências  que deixam passar 

a luz do pensamento e criam ambiguidade entre interior e exterior, 

liquefazendo os limites-fronteiras entre aquilo que está dentro e fora. A 

materialidade coisificante do edifício é acentuada pelo titânio, material  

utilizado na feitura do corpo-pele do edifício, apresentado como 

«escamas-placas», imensos reflectores lumínicos, cujas qualidades 

reflexivas são conseguidas através do tratamento da superfície que 

potenciam a adaptabilidade à transitoriedade das condições atmosféricas, 

acabando por «esculpir» a luz que intensificando a expressividade do 

edifício.  
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Fig. 58 - Vistas das fachadas do Museu Guggeheim em Bilbau, nas imagens de baixo 
fragmento de vista aérea e interiores e espaço museológico/Galeria 

A solvência dos contornos impostos pela materialidade das coisas 

construídas fez emergir, no Museu Guggenheim de Bilbau, a condição 

pós-humana evocada na transcendência das naves espaciais, contraponto 

da memória arqueológica da condição humana, que anuncia outras 

expedições a «novos continentes», deixando intuir  a pós-humanidade 

que se avizinha. Gehry faz emergir uma dimensão mito-tecnológica ao 

instaurar, a hibridade do dispositivo biotecnológico neste edifício, que 

recobre de tecno-humanismo o sonho das Belas-Artes na  vertente da 

arquitectura através da hiper-realidade simulada pelo pensamento 

máquina. 

 

O ciberespaço, enquanto dimensão, é um mundo habitado por 

corpos imateriais digitais constituídos por «células» com o formato 

matricial de hipertexto que pode simular e aproximar-se da plasticidade 

de um sistema inteligente  que se readapta permanentemente em função 

dos elementos que lhe são fornecidos. A adaptabilidade de um líquido a 

qualquer continente projecta-nos nas plataformas de teias de redes 

digitais que simulam a arquitectura das redes neuronais humanas, através 

de nódulos e ligações que armazenam nesses nódulos «cidades digitais», 

com mapeamento próprio, interligando à velocidade da luz gigabytes de 
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informação. Esses «fragmentos» podem conter bytes em forma de 

catedrais, cidades nunca vistas, registos topográficos da superfície de 

planetas distantes, revisitações de espaços sagrados desaparecidos e 

visitados por cibernautas que planeam percursos em forma de autênticas 

expedições a  oceanos de complexidade e, parafraseando Edgar Morin a 

propósito do termo complexidade, entendido como «uma palavra de 

chegada», deixam adivinhar um outro estádio da humanidade.  

 

A cibercultura caracteriza-se pela extraordinária acessibilidade em 

tempo real (instantaneamente)  a quase todo o conhecimento, o que 

permite concretizar projectos antes humanamente impossíveis, uma 

«inteligência colectiva». A imersão tecnológica é uma realidade 

incontornável, equacionada e reconhecida, por exemplo em Gehry, cuja 

flexibilidade intelectual é notável, levando-o a criar a Gehry 

Technologies (GT), associada à Dassault Systémes, a empresa que 

desenvolveu o software CATIA, a ENOVIA e a Smarteam PLM, no 

sentido de ampliarem software 3-D instrumentos e ferramentas de autoria 

e edição para arquitectos, engenheiros e profissões afins, aplicações em 

2-D e em 3-D que permitirão visualizar como módulo de realidade virtual 

os edifícios, o que revoluciona à escala planetária a concepção dos 

projectos de arquitectura, pois a entropia real e a ficção tenderão a 

esbater-se no sentido da naturalização dos dispositivos tecnológicos. 

 

O obra de Gehry, à semelhança da de Kisho Kurokawa, 

influenciado por Benzo Tange (grande admirador de Le Corbusier) que 

concebe o Hiroshima Peace Center (1950), para o local de impacto da 

bomba atómica lançada sobre Hiroshima, como um obelisco, assinalando 

um momento histórico apocalíptico, com a função de exorcizar os 

fantasmas desse tempo inesquecível. Kenzo conseguiu transmitir o 

pensamento arquitectónico que faz coexistir uma paisagem inexistente, 
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vaporizada pela energia  nuclear, com um espaço laico de reflexão e 

esperança, que se tornou o local de encontro para pacifistas de todo o 

mundo.  

 

Kurokawa também intervém em Hiroshim, com o Hiroshima City 

Museum of Contemporary Art (1986), com uma carga simbólica que 

evoca a cratera provocada pela bomba, subtilmente reforçada pelo 

testemunho vivo das pedras que sofreram a radiação atómica, 

funcionando como feridas abertas, expostas e  incorporadas na carne do 

edifício. Hiroshima e Nagasaki fazem parte da memória colectiva de uma 

humanidade extinta, esse paradigma perdido (Edgar Morin) no horror, 

apenas atenuado pelo papel humanista dos artistas que fizeram 

literalmente renascer das cinzas a esperança, coisificando espaços 

magníficos e utopias feitas de cores destinadas a serem partilhadas e 

vividas pelos homens.3  

 

 

 

5.5  HIPERTEXTO E A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DOS 

CORPOS VIRTUAIS 

 

O Hipertexto contribuiu decisivamente para a visualização tecno-

imaginária através da confluência das imagens digitais que podem ser 

integralmente construídas por programas e computadores, ou captadas no 

«exterior» por meio de periféricos, como o scanner, que digitaliza opacos 

e transparentes. A fotografia e o vídeo digitais, que registam imagens 

estáticas ou em movimento que podem posteriormente ser tratadas e 

encaminhadas, mas   estão   cada  vez menos dependentes da interferência  

                                                           
3 Nesta linhagem de arquitectos podemos colocar Michael Rotondi e o seu Wharehouse 
C (1998) em Nagasaki e Daniel Libesking com o Jewish Musuem, em Berlim. 
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humana como os sistemas de Realidade Virtual, que não transmitem 

simplesmente as imagens em tempo real, pois esses espaços virtuais já 

são habitados por «corpos digitais» que começam a ter personalidade 

(máscaras) que interagem com outros «ciberhabitantes» que se 

encontram, ou não, no campo de visibilidade do cibernauta. 

 

Quando os políticos  se referem à nomadização dos conteúdos e 

competências e à eminente deslocalização de vastas massas humanas, 

adaptando o ensino/aprendizagem  para toda a vida em forma de 

«transformers»1, apenas revelam a maior ignorância e desfasamento 

perante um mundo cada vez mais virtual e global, percorrido à velocidade 

da luz através de redes digitais de banda larga, que transferem o  «saber 

fazer», para máquinas que adquiriram a forma de robots multitarefas 

montados em qualquer parte do planeta, lançando a humanidade, num 

futuro próximo, na condição de «não pessoa».   

 

A construção imagética dos corpos virtuais no ciberespaço,   

«replicam» a espécie humana com todas as suas limitações, 

designadamente a errância pós-industrial que se tem vindo a acentuar de 

década para década, percorrendo o lento mas irreversível ocaso da 

humanidade, podem, a breve trecho, condicionar pesadamente as mentes 

humanas devido ao constante crescimento e aperfeiçoamento verificado 

em áreas como a cibernética, inteligência artificial, robótica, realidade 

artificial, redes, telemática, telepresença, e nas nanotecnologias, 

confirmando, não a melhoria do cérebro humano, nem das tecnologias 

intelectuais com propósitos humanistas, mas a criação de megaentidades 

de controlo soft, dissimulando num primeiro momento, a concentração de 

poder e posteriormente a privatização de sectores vitais para a vida.  

                                                           
1 Transformer, termo atribuído a brinquedos que podem adquirir diferentes 
configurações, como por exemplo: carro, avião e nave espacial. 
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As demotecnocracias são entidades difusas, incontornáveis,  

inquestionáveis nos seus «altos desígnios» conseguindo eternizar-se 

graças a «intervenções pontuais» de carácter punitivo em qualquer escala 

(individual e colectiva), utilizando nesse condicionamento total, a 

transparência do «estado écrã» altamente vigilante, eficaz e letal, cuja 

naturalização nos confunde como «homens sem qualidades» (Mario 

Perniola) permitindo alimentar a veleidade de sermos co-autores/co-

editores em quase todas as áreas, bastando para tal, ter acesso a hardware 

e software de topo, quando na realidade já somos dispensados de 

qualquer participação individual na perspectiva de contributo intelectual 

ou colectiva, na poderosa ciberindústria do pensamento, sendo 

projectados na «linkagem» dos conteúdos (copy/paste) e 

progressivamente implodidos nos biliões de células de hipertextos. 

  

Recordo que o estado de cibervigilância, decorre de múltiplos 

«choques tecnológicos» que têm levado ao crescente isolamento do 

indivíduo, onde radica o princípio da natureza da tirania, do «governo de 

um único» (Hannah Arendt)2. Esta impossibilidade de resistir ou escapar 

ao «cibertotalitarismo», em que a esfera do estado invade e apossa-se do 

corpo indivíduo, transporta para o próprio corpo os dispositivos que 

podem localizá-lo a qualquer momento («pulseira electrónica») e conter 

informações de todo o tipo, concentradas num chip miniaturizado, através 

das nanotecnologias, imperceptível a olho humano nu. Estes dispositivos, 

como era previsível, são testados e devidamente «justificado 

cientificamente» nos nossos companheiros animais como as baleias, os 

ursos, ou os cães, entre outros, e de uma forma geral naqueles que se 

encontravam em vias de extinção para que fiquemos com «ficheiros 
                                                           
2 Segundo Hannah Arendt «o isolamento conduz à impotência, pois agir significa 
sempre agir em concertação: o poder conduz a uma pluralidade organizada dos 
homens.» 
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arqueológicos» da estranha forma como os humanos se relacionaram com 

a natureza e fundamentalmente como «tecno-memória» a armazenar 

através de hipertextos para futuros «computadores humanos»..  

 

A  evolução convergente3 de todas as manifestações tecno-

artísticas, na plataforma digital, dá os primeiros passos na construção de 

um megaquadro semântico que será subordinado e parte integrante do 

imaginário de algo que nos escapa, reafirmando o «cibercanibalismo» do 

imaginário humano e reduzindo o corpo a «invólucro matérico», 

dispensável, pois o «registo» e utilização dessa «informação» equivalerá 

à possibilidade laboratorial de construir vida segundo determinado 

enclausuramento científico, o que significa estarmos perante a própria 

extinção da humanidade, composta por ruptura epistémica e da 

carne/organismo (ciclo de vida), pois os processos e tecnologias 

científicas serão tão sofisticados e «naturalizados» pelas máquinas que se 

autonomizarão, erradicando na sua lógica hiperreal a própria 

humanidade. 

 

 

 

5.6        TANGIBILIDADE MATÉRICA DO HIPERTEXTO 

 

A tangibilidade matérica do Hipertexto é feita na convergência, 

integração e participação de todas as plataformas tecnológicas de matriz 

digital (militar, entretenimento, lazer, serviços e educação). A construção 

e a existência virtual desses mundos, ao atingirem o ponto de não retorno,  

                                                           
3 A noção de «evolução convergente» é querida aos biólogos e é empregue sempre que 
espécies diferentes tenham desenvolvido na sua evolução, características diferentes 
como resposta a iguais condições ambientais, como por exemplo os olhos, que num 
conjunto de animais apresentam diferentes configurações (sistema nervoso) mas 
baseados nas células fotossensíveis, o que se traduziu em especificidades visuais 
particulares consoante a espécie e as formas de relacionamento com a natureza. 
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como entidades hiper-reais, passarão do estado de virtualidade para o da 

realidade para os quais os humanos nunca encontrarão formas de 

nomeação. 

 

Recordo que a «substância imaterial» dos Hipertextos se expande 

no ciberespaço (imaterial) e no cibertempo (instantaneadade). Estes 

sistemas estão articulados com a IA, predefinem as orientações e 

encaminhamentos  do cibernauta nas suas consultas, pois a sua 

«natureza» técnica apenas pode reconhecer como sua emanação as 

manifestações parametrizadas, excluindo todas as que não cumpram os 

correctos protocolos e formatação.  

 

A estratégia de transferência e apropriação dos conteúdos entre 

campos disciplinares passou a ser uma rotina instituída, o que por vezes 

nos leva a não saber em que domínio poderemos colocar a investigação 

que em princípio corresponde ao aprofundamento de uma área disciplinar 

cuja especificidade e identidade se devem preservar e ampliar. Economia, 

engenharia militar, filosofia, topografia e arqueologia   podem fazer parte 

de um projecto «ciberarquitectado» no início dos anos 90, por equipas de 

investigadores norte-americanos do Oriental Institute Computer 

Laboratory da Chicago University, liderada pelo Professor Mark Lehner, 

que tinham como objectivo central a reconstrução virtual do planalto de 

Gizé com  os monumentos existentes.  

 

 Peggy Sanders, uma especialista em gráficos tridimensionais, foi 

contratada para a concretização do sonho do egiptólogo que, entre muitas 

outras coisas, implicava interpretar um trabalho de campo da maior 

complexidade, interligado ao tratamento massivo de dados, confluindo de 

vários domínios científicos, e à sua conversão informática. Os programas 

informáticos com que este projecto arrancou foram o AutoCad, Auto 
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Lisp, Arris (programa gráfico) com o módulo Topographer, sendo a 

primeira campanha do projecto realizada de 1990 a 1995, e a segunda de 

1997 a 1998. Passou-se   uma década, em que os avanços tanto no 

hardware como no software progrediram imenso, estando o Oriental 

Institute à distância do e-mail : jc-sanders@uchicago.edu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 - Reconstrução virtual do planalto de Gizé, bem como do Templo da Esfinge, com  o rendring visível e 
tratamento inicial das superfícies (cor); em baixo podemos observar as estátuas (10) do faraó Kefrén que 
existiam dentro o mesmo templo, engenhosamente refeitas em 3-D através de um exemplar  existente, 
passadas a modelo real onde se fizeram alguns retoques e posteriormente realizaram-se as cópias digitais que 
se encontram na imagem.   

Nunca saberemos se estes programas não foram financiados por 

corporações como a General Dynamics Corporation, a McDonnell 

Douglas Corporation ou a Rockwell International Corporation com outros 

fins, em que o reconhecimento topográfico levado a cabo é fundamental 

para o reconhecimento e precisão balística dos olhos electrónicos dos 

mísseis de última geração. 

  

Actualmente a cartografia e a topografia têm um papel de relevo 

nos programas de defesa de qualquer país, contudo é nos Estados Unidos 

que estes sectores mais se especializaram e evoluíram para uma autêntica 
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«arte da guerra», através de programas de investigação com aplicação 

digital que permitem o «ensaio geral» das «guerras virtuais», que 

antecipam e visualizam os múltiplos cenários resultantes de diferentes 

estratégias. A simulação dos jogos de guerra é praticada em simuladores, 

como aconteceu na primeira Guerra do Golfo onde divisões de tanques 

Abrams M1, percorreram virtualmente os locais de combate no Iraque, 

com o objectivo final de interligar todos os simuladores numa rede 

acessível, em simultâneo, aos diferentes ramos das forças armadas, (DSI -

Inter-rede de Simulação Distribuída) para que a aviação, com os seus 

helicópteros Apache, não fosse surpreendida por algum míssil terra-ar, 

disparado por um civil de um carro em movimento. 

 

Quando Bruce Sterling nos diz que os militares americanos 

«possuíam o Koweit em disco rígido», não estava a criar uma metáfora, 

mas a constatar que a guerra real, a «Tempestade no Deserto» que 

aconteceu nas areias do Iraque e do Koweit, foi testada  estrategica e 

milimetricamente, com o contributo das forças militares que articularam 

empresas civis de software, hardware e vídeo jogos (Bold Beranek & 

Newman, Illusion Engineering, ou a Zone-H organização especializada 

em segurança na internet). Este facto coloca-nos perante a possibilidade 

da realização digital de uma guerra hiper-real, transmitida em tempo real 

através da MRV (Realidade Virtual Militar) e que já aconteceu 

virtualmente (no ciberespaço), mas que será geopoliticamente 

concretizada quando estiverem reunidas as condições «certas» para a sua 

implementação , em qualquer ponto do planeta, pois graças aos satélites, 

certamente que a «cartografia virtual» do planeta e dos possíveis teatros 

de guerra são monitorizados diariamente. 

 

A tendência será desenvolver armas virtuais, cuja tangibilidade 

matérica será testada em ciberguerras e, se provarem a sua eficiência e 
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eficácia destruidora, passarão para as indústrias que as fabriquem, para 

guerras monitorizadas. Isto não significa contudo, que não aconteçam 

massacres, assinalados pelo «olho electrónico de um «drone» que 

sobrevoa o campo de batalha, transmitindo as imagens em tempo real, 

que serão «interpretadas» por sistemas que «aconselham» just in time, 

esta ou aquela decisão. Todavia, carregar no gatilho (efectivamente 

provocar a morte dos humanos) ainda é tarefa reservada aos homens.   

 

O exercício da «cirurgia virtual», preconizada pelas «guerras 

virtuais» é ironicamente tido como um «novo humanismo militar» 

(Ulrich Beck) e por palavras de Noam Chomsky, esta imposição 

«hollywoodesca» da América marca uma «nova era» arquitectada por 

«Estados Iluminados» em que as «guerras justas e necessárias» se 

transformam numa «missão» e são determinadas segundo certas 

conveniências:  

«Uma nova era que os “Estados Iluminados” poderão, pelo 
menos, usar da força nos casos em que a “considerem justa”, ignorando 
“antigas e restritivas leis” e obdecendo a “modernas noções de justiça” 
que modelam à sua própria maneira.» (...) «O grau de iluminismo é 
aparentemente conferido por defeito. É inútil tentar encontrar esforços 
credíveis que forneçam provas ou argumentos favoráveis à distinção 
crítica entre iluminados e desordeiros, na medida em que é certo que 
tais elementos não serão fornecidos pela história. A história é, em 
qualquer caso, considerada irrelevante em função da doutrina comum 
da “mudança de curso”, que sustenta que, sim, no passado errámos 
devido a ingenuidade ou a informações erróneas, mas agora estamos de 
novo no caminho tradicional da rectidão».1    

 

Quando tentámos definir Cibercultura e Tecno-imaginário, 

sabiamos que Norbert Wiener, para expressar as suas ideias sobre 

cibernética, utilizava como metáfora o «jogo de xadrez». Todavia 

sabiamos que mais tarde ou mais cedo a aplicabilidade militar da 

cibernética a programas militares se reflectiriam na estratégia de «jogos 

                                                           
1CHOMSKY, Noam - O novo humanismo militar: lições do Kosovo. Trad. de Jorge 
Pinho. Porto: Campo das Letras, 2001. 256 p. ISBN: 972-610-366-5. p.14 
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de guerra» assistidos por supercomputadores que equacionam, na sua 

artificialidade, o «pensamento cibernético» do outro(s) jogador(es). Estes 

«vídeo jogos» são presenciados em salas com ar condicionado a 21 graus, 

porém são reais para homens que não têm várias vidas digitais, mas 

sacrificáveis pela lógica cibernética em função de algum objectivo de 

primeira grandeza inquestionável na sua:  

 «(…)particularidade de construir modelos em qualquer 
domínio do conhecimento, indiferentemente das categorias pré-
definidas, propondo a «invasão» e interligação de áreas aparentemente 
afastadas das múltiplas constelações disciplinares que fazem parte do 
conhecimento humano.»2

 
O campo virtual, na arquitectura, atingiu níveis de perfeccionismo 

tecnológico tão complexos e sofisticados que permitem literalmente 

visitar-navegar por espaços virtuais, que muitas vezes nunca deixam de o 

ser, como aconteceu com a candidatura francesa personificada por 

Bernard Tschumi Urbanistes Architectes (BtuA), à Exposição 

Internacional de 2004, subordinada ao tema «images-images», uma 

estrutura urbana temporária, de enormes dimensões, a encarnação da 

«cidade do espectáculo efémera», em que a temática imaginário-imagens, 

modelou o próprio conceito espacial tentando transportar o visitante para 

uma nova dimensão feita na intercepção do mundo real com o mundo 

virtual3. 

Fig. 60 - Localização e implantação da «Exposição Internacional  2004»  e aspectos gerais do 
referido evento que infelizmente foi cancelado (2002). Este projecto, de maior interesse, foi 
apresentado na Galerie D'Architecture (Seine Saint Denis) em Paris em 2004.  
 

                                                           
2 FERRÃO, Hugo – op. cit,  p.120 
3 A referida mostra em 2004 na Galerie D'Architecture foi acompanhada pela edição de 
um catálogo intitulado «Virtuel», de grande interesse, onde se descreve detalhadamente 
todo o projecto , com textos do próprio. AAVV - Virtual. Barcelona: Bernard Tschumi 
Architectes, 2002. 450 p. ISBN: 2-9519442-0-9.  
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O computador em tempo real é capaz de gerar em 3-D um 

ambiente interactivo, embora necessite de alguns «acessórios», como o 

capacete esteroscópico, funcionando como olhos digitais, (H.M.D.s - 

Head-Mounted Displays, - ver e ouvir) ou as «luvas de dados» 

(datagloves)  o que permite literalmente «caminhar» em imersão total e 

aceder de forma intuitiva a mundos virtuais impensáveis, com a 

naturalidade de quem faz uma peregrinação virtual à catedral Notre Dame 

du Haut ou um virtual tour à Villa Savoye, ambas da autoria de Le 

Corbusier, esta última utilizando o INT 3-D System ( Interactive Net 

Tecnology 3-D) realizado pelo Pharus 3D Builder, um software 

construído em formato VRML (Virtual Reality Modelling Language 3-D) 

que cria cenas e espaços de alta qualidade interactiva.  

 

O formato VRML para a Internet tornou possível desenvolver 

uma tecnologia informática para a geração de mundos virtuais 

interactivos e dinâmicos a três dimensões com a particularidade desses 

ambientes- arquitecturas poderem ser povoados por objectos, que 

possuem «comportamentos», quase que independentes do ambiente onde 

estão colocados. A constante aproximação a formas de comportamento e 

reacção deve-se à sua programação em linguagem JAVA (Sun 

Microsystems) que permite aos programadores dividir as múltiplas 

funções atribuídas ao objecto, em componentes individualizadas, 

insuflando «interioridade», pretendendo confundir os objectos que são 

sempre manifestações técnicas, com «ser digital», algo híbrido entre 

humano e técnico.  

 

Os mundos virtuais podem ser construídos por comunidades e 

tribos virtuais que exploram a tecnologia dos ambientes 3-D como o 

pacote DIVE Distributed Interactive Virtual Environment para a Internet, 

com a particularidade de serem ambientes-arquitecturas em que vários 
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utilizadores podem participar na «gestação» da personalidade dos 

objectos em campo, o que se traduz em autênticos «não lugares» por 

onde se pode deambular, visualizando um tecno-imaginário que nos 

introduz numa dimensão pós-humana. 

 

 

 

 

5.7 HIPERTEXTO E O «SCANNERIZAÇÃO DO OLHAR»  

 

Nas sociedades pós-industriais, a vertiginosa velocidade da 

implosão das competências adquiridas em qualquer domínio do 

conhecimento tornou-se instantânea, provocando a desarticulação e 

instabilidade dos curricula tradicionais que encaravam, como 

fundamental, a transmissão de saberes e conhecimentos, a sua produção 

através da investigação à escala humana. Esta vertiginosa erosão e 

desactualização está directamente relacionada com a própria alteração 

perceptiva, adaptando-se ao aceleramento das imagens em campo. 

 

Na segunda metade do século XX, a profusão dos canais de 

comunicação como as revistas, os jornais, o cinema, a televisão, os 

satélites de comunicações (Telstar-1962) , baseavam a sua existência na 

formula «uma imagem vale mil palavras». A comunicação de massas 

passou a ser feita prioritariamente por intermédio de tecnologias que 

permitissem tratar imagens fixas ou em movimento. A capacidade de 

verbalizar esteve intimamente marcada pela componente «livro 

impresso», cada leitor era capaz de construir uma história, sempre 

revisitável, mas esta capacidade foi sendo abandonada e rapidamente 

substituída pela visualidade e oralidade, tornando difícil, quando não 

inviavél, a organização das ideias através da escrita e da leitura. 
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A componente visiva do Hipertexto tenderá a expandir-se e a 

consolidar o «voyeurismo digital», entendido como leitura em diagonal 

dos conteúdos, pleno de automatismos do «scannerização do olhar», e 

também prevendo o polo oposto, como sejam as «expedições de sem 

qualidades» em busca do livre pensamento. O condicionamento da 

percepção a varrimentos súbitos sobre «vastos continentes de 

informação» conduziram à solvência da especificidade dos conteúdos 

numa primeira fase, tal como um motociclista a alta velocidade, só tem 

tempo para garantir a unidade corpo-máquina, apercebendo-se de pontos 

de ancoragem que vão surgindo no horizonte, percepcionado como 

permanente primeiro plano, com a profundidade de um écrã. Derrick de 

Kerckhove, a propósito da investigação sobre televisão e aprendizagem 

de Herbert Krugman, considera a hipótese da alteração radical das nossas 

estratégias de processamento de informação a partir do surgimento da 

televisão, dizendo o seguinte: 

«Se observarmos algumas crianças a ler, parecem que percorrer 
o texto com o movimento consecutivo do leitor treinado, antes 
«atirando» o olhar para a página como se transferissem a sua estratégia 
visual do ecrã de TV para o texto. Parecem dar olhadelas rápidas, por 
vezes, como se estivessem a reunir uma imagem para dar sentido à 
página. Isto pode ter um importante impacte cognitivo: em vez de 
explorar os textos para criar e armazenar imagens, as crianças que 
vêem TV são obrigadas a produzir generalizações a partir de 
fragmentos dispersos e assim reconstituirem o objecto da visão. É 
muito diferente de dar nomes aos objectos e alinhá-los em frases 
coerentes.»1

 

As tecnologias intelectuais simuladas pelo Hipertexto modelam 

estratégias complexas através da IA, como já havíamos aflorado, 

recorrendo aos aspectos lúdicos da indústria de entretenimento como 

facilitadores, desenvolvendo uma linguagem icónica denotada que se 

universalizou através dos jogos electrónicos (menus, janelas, botões, 

                                                           
1 KERCKHOVE, Derrick de - A Pele da Cultura: Uma Investigação Sobre a Nova 
Realidade Electrónica. Trad. de Luís Soares e Catarina Carvalho. Lisboa: Relógio 
d'Água, 1997. 294 p. (Comunicação e cultura , 1). ISBN: 972-708-341-2. p. 47 
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palavras-chave, diagramas, níveis de pesquisa) na perspectiva do 

utilizador, apresentando um «menu principal» auto-explicativo, 

convidativo e intuitivo, normalmente constituído por grupos e sub-grupos 

com percurso ascendente e descendente, o que significa poder voltar ao 

local de partida, e ser auxiliado por diagramas que situam, regra geral não 

são necessários pré-requisitos, porque se pressupõe que o utilizador já 

interiorizou a estrutura comum a quase todos os produtos informáticos.  

 

O sistema de janelas com sequências visuais de fácil 

reconhecimento, comandos, rotinas de navegação, acompanhamento 

explicativo (help), contribuem para ampliar a interacção com o programa 

de forma a estabelecer cadeias de comunicação integradas no próprio 

processo interactivo cujo feedback seja propiciatório do diálogo com uma 

verdadeira «indústria da experiência do pensamento» (Pierre Lévy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco de botões 
que podem ser 
tocados pelo rato, 
ou através de 
teclas, «linkando» 
a outros 
conteúdos ou 
hipertextos. 

Fig. 61 - Botões (icónicos) de um 
programa de tratamento de imagem. 
Esquema explicativo da organização 
circular das páginas de um software 
construtor de Hipertextos 
(ToolBook). Aspecto visual do écran  
de Cd-Rom, apresentando as 
funções dos botões que permitem    
aceder aos conteúdos.  

O «saber-fluxo e o «saber-transacção» tão divulgados por Pierre 

Lévy como novos paradigmas do conhecimento em Cibercultura,  estão 

conectados com a própria geometria das ligações dos hipertextos, cuja 

clareza conceptual já nos ultrapassa e é praticamente impossível 
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determinar quais as empresas que presidem à gestão de instrumentos e 

entidades de forma a assegurarem o melhor funcionamento em termos 

dos protocolos de acesso ou da circulação de informação, pois a sua 

estrutura reticulada contém em si a possibilidade de suportar percursos 

alternativos mesmo quando largos sectores da sua malha «neuronal» 

forem atacados, neutralizados ou destruídos, estabelecendo «traçados» ou 

caminhos que podiam ser unilineares, em que se passa sequencialmente 

por todos os nódulos (silos de hipertextos) ou em espinha,  marcando um 

caminho principal de nódulos complementados transversalmente por 

nódulos secundários visitáveis, ou em anel, composto por um conjunto de 

nódulos dispostos ao longo de polígonos irregulares sobrepostos, 

podendo transitar e aceder a qualquer nódulo situado em qualquer 

polígono e por último a rede, cuja densidade não nos deixa antever um 

itinerário a realizar.2

 

A propagação do Hipertexto em rede provocou uma «reacção em 

cadeia» à escala planetária, o que define uma nova relação de domínio ou 

controlo como forma de poder difuso, alterando profundamente, 

enfraquecendo a constante necessidade humana de gerar sentido, 

estabelecer hierarquias e definir estratégias. A resistência aos «tecno-

dilúvios», não é uma saudosa nostalgia das pirâmides imóveis num 

horizonte desertificado, mas sim a negação da ruptura epistémica operada 

pela substituição do imaginário humano por colectivos tecno-inteligentes, 

que vaporizam as tecnologias intelectuais humanas, postulando a 

autonomização total de uma tecno-memória colectiva baseada no 

ciberespaço e apenas acessível através de dispositivos tecnológicos que 

na sua performatividade biónica, se confundem com a carne dos seres 

humanos. 
                                                           
2 TRINDADE, Armando Rocha - Redes, Sistemas de Comunicação Multimedia. Lisboa: 
Universidade Aberta, (1992). (Textos de Apoio do Mestrado em Comunicação 
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O «homem sem qualidades» torna-se indiferenciavel duma massa 

humana à qual se justapõe os colectivos tecno-inteligentes, pré-definidos, 

indiscutíveis, como temos vindo a constatar através das demotecnocracias 

a implementar a «cibersegurança» para protecção das «armas de massa 

anónima», evitando «ciberataques» perpetrados por «ciberterroristas», 

tudo justificado pela «vulnerabilidade desconhecida». O olhar do 

«homem sem qualidades» só está preparado para fazer varrimentos de 

scanner, transmutando uma imagem pictórica que surge no horizonte em 

hipertexto. Depende da geração de hardware e software a que puder 

aceder que lhe permite tecnologicamente compilar bancos de dados de 

imagens, pois esse «olhar de scanner» encontra-se indiferentemente 

«disponível», recebe essa ou outra qualquer tecno-imagem. Tornou-se 

incapaz de experiência estética.   

 

A indústria audiovisual, à escala planetária, tem vivido da 

fabricação de conteúdos massificantes que brutalizam o espírito e 

bestializam a carne, definindo «largos consensos demotecnocráticos» 

para os quais são desenvolvidas técnicas de gestão que objectivamente 

desejam perpetuar o «espectáculo do naufrágio», imposto pelos órgãos de 

informação em forma de cadeias de televisão que apenas confirmam a 

visão niilista da descoberta da «grande mentira» dos pretensos valores e 

estruturas metafísicas e tal como diz Vatimo parafraseando Nietzsche: 

«(…) e do carácter de jogo de forças que os pretensos valores e 
estruturas metafísicas possuem reside na revelação da vontade de poder 
na medida em que desloca e subleva as relações hierárquicas vigentes, 
denunciando-as como relação de forças e não como ordens 
correspondentes a «valores». Após a descoberta de que os valores nada 
mais são do que posições de vontade de poder, dos fortes e dos fracos 
(já que estes últimos encontram nos seus valores morais um modo para 
se sentirem apesar de tudo superiores aos fortes que os oprimem), 
ninguém ocupa o mesmo lugar na hierarquia social que ocupava 

                                                                                                                                               
Educacional Multimédia). 
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outrora e tampouco fica intacta a hierarquia interna dos diversos 
sujeitos, que descobrem também em si próprios o não reconhecimento 
puro dos valores, mas forças em luta e sistematizações sempre 
provisórias.»3  
 

Será Pierre Lévy a propor uma «ideografia dinâmica» como 

reacção ao «realismo conformista» das demotecnocracias, passando a um 

plano utópico através de «uma invenção de uma cultura informático-mediática 

crítica e imaginativa, criar uma outra via para além da da sociedade do 

espectáculo, votada à cintilação sem memória da televisão, e à gestão «racional» 

por parte dos sistemas de informação». Uma nova forma de pensar 

alicerçada numa escrita que congregue dinamismo, não linearidade e 

interactividade, «cujos símbolos seriam portadores de uma memória e uma 

capacidade de reacção autónomas», funcionando para além da 

inviolabilidade dos conteúdos dos Hipertextos que são interpretados 

como representações tradicionais do alfabeto e da imagem no contexto da 

cibercultura.  

 

A argumentação justificativa da importância dos computadores, 

como suporte de tecnologias intelectuais, permite a Lévy elaborar uma 

nova forma de comunicação humana baseada no desenho das ideias a que 

chama «ideografia dinâmica» que surge da intercepção, em formas de 

interface, entre o homem imaginador e o computador imagético, 

emergindo dessa intercepção uma imaginação artificial que funciona 

como simulação de modelos mentais humanos, uma espécie de 

mitogramas dinâmicos, não lineares e interactivos.  

 

A conceptualização do software da «ideografia dinâmica» 

passaria por dois módulos principais, um que se chamaria «gerador de 

ideogramas (GI) e o outro «encenador» (E). Essencialmente o GI 

(gerador de ideogramas), para além das taxilogias dos modelos 

                                                           
3 VATTIMO, Gianni - op. cit, p. 104 
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configurados pelas diferentes áreas disciplinares, facilitaria a 

«miscigenação» entre estes, sendo cada ideograma um objecto 

informático autónomo, capaz de se «relacionar» com outros ideogramas e 

à E (encenador) foi atribuída a capacidade de funcionar como simulador 

de modelos, testando e explorando a sua concretização, consistência e 

integração em redes semânticas de recombinações compatíveis 

interdisciplinares. 

 

Com o domínio da «ideografia dinâmica» de Lévy opera-se 

«artisticamente» sobre as imagens de modelos que surgem nos écrãs dos 

computadores. Segundo este, as imagens dos modelos não se podem 

confundir com imagens realistas de objectos físicos. Um modelo 

representa uma nave espacial em viagem pelo ciberespaço com painéis 

em forma de menus de ideogramas, sendo estes objectos informáticos 

com alguma autonomia, possuidores de equipamento específico, que se 

pode traduzir pelo maior ou menos instrumental de interacção que 

permite estabelecer, activar ou desactivar vários tipos de «relações». A 

acção directa sobre o repertório de ideogramas de determinado modelo 

provoca a alteração interna e sistémica nessa unidade, o mesmo 

acontecendo em intermodelos. 

 

Todo o sistema proposto está fundamentado nas vantagens da 

representação icónica em movimento e na sua compatibilidade com o 

«olhar de scanner», exercitado durante milhares de horas em frente de 

consolas ou écrãs de computador pelos videojogadores que são capazes 

de criar corredores de comandos imprevistos para ultrapassar os 

múltiplos níveis de dificuldade de cada etapa do jogo, pressionados por 

cascatas de imagens, nas quais se tenta vislumbrar algo que indicie se são 

potencialmente amigáveis ou agressoras. Julgamos que a estabilidade 

visível da representação icónica de um modelo, condição mínima para a 
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sua interpretação, é tão instável e efémera, (velocidade - Paul Virilio) 

provocada pelas constantes alterações e sucessivos arranjos compositivos 

dos conteúdos, que se reflectiriam iconograficamente nas constantes 

mudanças de estado (forma, tamanho, lugar, direcção, velocidade, cor, 

luminosidade, som e animação) tornando-se apenas compatíveis com a 

artificialidade interpretativa da inteligência máquina, pelo que 

consideramos a ideografia dinâmica de Pierre Lévy como uma hipótese 

de comunicação das máquinas com os humanos, confirmando a crescente 

«implantação» transitória do «olhar de scanner» e a sua adaptabilidade 

convergente com os sistemas de visão máquina. 

 

 

5.8   HIPERTEXTO, AVATARES  E  METAFÍSICA DIGITAL 

 

A condição tecno-artística dos milhões de utilizadores do 

ciberespaço, de um modo geral e em particular das redes com destaque 

para a Internet, tem cada vez menos a ver com a materialização em forma 

de obras de excelência, mas com a habilidade de «remix», remontagem 

de imagens multimédia, recorrendo ao imaginário colectivo da cultura 

«pop» suburbana ou de elite, facilmente identificáveis, acentuando a 

significação pela inclusão de pistas sob as mais diversas formas, como 

códigos visuais, que podem ir desde as etiquetas de roupa, fragmentos de 

sinais de trânsito, anúncios, marcas e sequências de filmes. Todos estes 

elementos estão pré-definidos de maneira a serem integrados nas 

estruturas da matriz Hipertexto e poderem ser novamente manipulados e 

combinados. 

 

Orlan é uma tecno-artista que considera o corpo obsoleto e tenta 

construir   uma   compilação   de   identidades   através   de   intervenções 
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programadas para o seu próprio corpo físico. Rejeita a tirania da moda e 

dos canons da perpétua juventude, mas simultaneamente banaliza a 

cirurgia plástica, como tecnologia para operar alterações fisionómicas, 

transmitida via satélite para instituições como o Mcluhan Center em 

Toronto ou o Centre George Pompidou em Paris (OmniPresence – New 

York, 23 Nov. 1993) com interacção directa através de televídeo, com 

críticos e filósofos que estavam a «presenciar» a performance, fazendo 

perguntas ou emitindo opiniões ao longo da operação1. Orlan utiliza com 

regularidade os computadores, a holografia e a realidade virtual como 

instrumental para a criação de auto-retratos em que o rosto-corpo se 

considera como hipertexto onde as hot words, palavra-chave, dão entrada 

em imagens de pinturas e pintores dos quais elege, por exemplo, para o 

queixo a Vénus de Botticelli, para os lábios a Europa de Boucher ou para 

a testa a Mona Lisa do Leonardo2.  

 
Fig. 62 - Orlan durante as suas performances cirúrgicas, em que as transformações operadas no seu corpo se 
apresentam estruturalmente, na imagem da direita  como Hipertexto iconográfico. 

 

Gianni Vatimo fala-nos da existência do homem técnico e da 

demolição das estruturas do pensamento humano: 

«A existência do homem técnico é antes um entregar-se ao 
jogo da multiplicidade e das aparências, mas esta multiplicidade 
infundada é regulada como uma variedade de linguagens formais 
dotadas das gramáticas precisas que lhe são próprias. O jogo chama-se 

                                                           
1 SAS, Miryam – The Doyenne of Divasection. Mondo 2000. Berkeley.Nº 13. (1995), p. 
106-111  
2Orlan  é uma artista multifacetada, tocando áreas que vão desde a poesia, à pintura, à 
escultura, à performance, à body art, à video art, entre muitas outras actividades. Num 
dos sites sobre Orlan – http://www.orlan.net// , encontramos a sua biografia com algum 
detalhe.  
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assim não porque seja supérfluo ou arbitrário, mas porque é regido por 
regras que, na base, são gratuitas e destituídas de fundamentação».3

 

Esta constante dissolução do sujeito, segundo Vatimo, contribui 

para a disponibilidade e aceitação desdramatizada da própria morte. Não 

é surpreendente esta tecno-resignação para alguém que lida de perto com 

jogos de combate em 3-D onde se perdem várias vidas e se ressuscita 

(crédito de vidas) ao longo dos diferentes níveis de dificuldade de um 

jogo.  

 

O universo dos videojogos, para além da colossal indústria de 

entretenimento que representa4, tem um papel determinante na 

competição tecnológica, quer ao nível do hardware quer do software, 

contribuindo para os avanços espectaculares na dimensão da home 

entertainment,, pois desde os jogos de estratégia como o Civilization III, 

Samurai Empire, ou a Star Wars Galaxies, cuja complexidade é 

espantosa. As possibilidades quase ilimitadas para empresas como a 

SONY, NINTENDO ou a MICROSOFH de investirem neste domínio, 

leva ao desenvolvimento de software como o programa Lightwave 

Modeler 8.0, para em 2D ou em 3D através do qual podemos revestir um 

humanóide com a pele que se desejar ou com vestuário, para que esta 

personagem se integre no world building do jogo a que se destina. 

 

Francis Ford Coppola, ao realizar a magnífica trilogia The 

Godfather, (O Padrinho) com o desempenho de actores como Marlon 

Brando, Robert DeNiro e Al Pacino, nunca poderia ter adivinhado que a  
                                                           
3 VATIMO, Gianni - As Aventuras da diferença: O que significa pensar depois de 
Heideger e Nietzsche. Trad. de José Rodil. Lisboa: Edições 70, 1980. 238 p. p.11 
4 Em Portugal realiza-se um evento intitulado FUGA 2004, dedicado à criação de 
videojogos, agentes, distribuidores e jogadores, com workshops, mesas redondas e casos 
de sucesso, que se realizou na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade 
Nova de Lisboa, no Monte da Caparica. A E3 – Electronic Entertainment Expo tem 
lugar anualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos e é a maior feira de videojogos à 
escala planetária.  
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saga da família Corleone poderia vir a ser convertida num videojogo em 

que o jogador assume uma personagem que vem de fora do filme, mas 

que se integra na trama do jogo, cuja personalidade pode ser tratada 

«culturalmente», tendo como world building a narrativa que 

reconhecemos no filme de Coppola, mas com as variantes não lineares do 

Hipertexto, que fazem parte dos enredos do videojogo e que em nada 

facilitam a vida do jogador.   

 

Foram realizados clones dos actores principais, em que o 

perfeccionismo fílmico é impressionante pelo que quando nos 

encontramos na presença do desaparecido Marlon Brando, ficamos com a 

sensação de ser trespassados nesta interacção tecnológica e lançados no 

campo da transcendência, pois temos a noção de nos encontrarmos 

«dentro» de uma dimensão espacio-temporal que nos confunde. 

Pressentimos o  próximo passo dos videojogos; colocar o jogador num 

ambiente tridimensional em que as personagens têm atitudes não 

padronizadas, funcionando como entidades com autonomia 

comportamental e portanto tornando-se aparentemente «imprevisíveis» 

aos olhos do jogador, o que significa para este passar a habitar 

«naturalmente» um mundo virtual. Os filmes e os actores já são 

entendidos como potenciais videojogos, emprestando literalmente os 

corpos e a alma para a construção de protótipos, mas o contrário também 

é possível, a partir de videojogos fazerem-se filmes, em que as 

personagens obrigam a criar corpos-actores e personalidades compatíveis 

com o futuro filme, ou outro derivado qualquer. 
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Fig. 63- Retrato do actor Vin Diesel que vai dar corpo e voz para o videojogo «Hitman», onde 
desempenhará a personagem do «agente 47», um assassino  a soldo; ao centro, a capa do videojogo 
«Star Wars», e por  último, o clone de Marlon Brando no videojogo «Godfather» .  

 

Quando se dá um enclausuramento tecnológico tão sofisticado (a 

total organização técnica do mundo de Heidegger) apenas resta a 

longínqua nostalgia do ser, feita no esquecimento completo e total deste, 

passando a estar tudo cientificamente programado, onde nada pode ser 

imprevisível, esvaziando a finalidade última da metafísica, entendida 

como demanda do sentido de significação do real e fundamentalmente da 

vida humana, perdendo-se definitivamente as «visões» metafísicas, e as 

mitodologias inerentes às suas caligrafias em forma de desenhos que 

registam essas narrativas da alma no plano das imagens pictóricas.  

 

O pensamento humano ao ser clonado em pensamento máquina, 

transporta a vontade de domínio total da natureza como última fronteira 

para a desmatrialização do corpo físico. Este entrave carnal, de um 

«corpo naturalmente obsoleto», está intimamente associado ao 

cumprimento integral do sonho metafísico da humanidade que 

aparentemente se cumpre no desvendamento científico da natureza, 

identificando as suas matrizes fundadoras e construindo tecnologias que 

controlam e manipulam essas matrizes, pelo que a resolução da morte 

fisiológica significa poder fazer parte da própria divindade com os 

atributos «omni». 
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A necessidade de retorno ao ser é uma temática que está presente 

em toda a actividade artística, que se conta mitodologicamente na 

visibilidade pictórica e funciona como autêntico frame de nostalgia 

humanista. Poderemos considerar tecnologicamente os «Knowbots» 

como motores de busca dessas nostalgias do ser que, perante 

determinados pedidos de pesquisa em rede, se transformam em «agentes 

dinâmicos» de exploração de conteúdos e softwares, mas num plano 

bidimensional de desktop5, como se víssemos a nossa imagem dentro do 

filme-videojogo, mas encontrando-nos do lado de fora. 

 

Engendrar uma entidade virtual, é estar próximo de um segundo eu, 

(Sherry Turkle) simulando um conselheiro «avatar», com um corpo 3-D 

que nos representasse em tempo real no ciberespaço em ambientes 3-D, é 

presenciar uma «trucagem» metafísica gigantesca, cujos atributos são 

importados do termo sânscrito «avatâra», uma designação mística que 

configura a encarnação divina, um deus ou ser superior que ultrapassou a 

necessidade de renascimento na terra, no entanto desce (descenso-

encarnação divina) a esta por intermédio do corpo de um simples mortal.  

Reconhecem-se dois tipos de avatâras, uns nascidos de uma mulher e os 

sem progenitores (sem pai), o que significa que existem por si mesmo, 

detêm a qualidade de se auto-criarem devido à inexistência de 

«receptores» desenvolvidos pela humanidade para a sua «configuração»6.  

 

                                                           
5 Desktop é um termo que se refere à possibilidade de possuir electronicamente uma 
tipografia; um programa que organiza no ecrã do computador um livro uma revista ou 
umjornal (Software para Desktop Publishing – DTP.    
6 Os Teósofos consideram os avatares sem parentesco humano como «anupâdaka», 
entidades encarnadas que possuem a particularidade de se encontrarem mergulhados no 
absoluto. BLAVATSKY, Helena P. - Glossário Teosófico. Trad. de Silvia Sarzana. 3ª 
ed. São Paulo: Ground, 1995. 777 p. ISBN: 85-7187-071-3. Para «Avatâra» p. 65; para 
«Anupâdaka» p.42-43. BLAVATSKY, H. P. - The Secret Doctrine: The Synthesis of 
Science, Religion, and Philosophy: 1 Cosmogenesis. Pasadena: Theosophical University 
Press, 1977. 676 p. p. 52      
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Esta apropriação metafísica orientalizada, feita pelos engenheiros 

informáticos, é na realidade uma colagem tecno-mágica que tenta 

reproduzir a conceptualização humana de avatar através de um software 

tão denso e complexo que transporta uma representação individualizada, 

para dentro de um ambiente 3-D que pode interagir com outras 

representações, recolhendo conteúdos, independentemente da nossa 

orientação e dando-nos relatórios detalhados das suas-nossas pesquisas. 

Estas entidades informáticas passam a ser padronizadas por «altos 

desígnios» e atribuídas responsabilidades sobre o «comportamento» 

menos adequado no seu relacionamento com outros avatares7.  

 

O avatar é uma figura mítica codificada através de software que lhe dá 

existência programática em 2-D, 3-D, em Java, em VRML, e futuramente 

em Realidade Virtual, pelo que tem de elaborar um quadro semântico 

coerente através da visibilidade virtual nos diferentes ambientes. É 

fundamentalmente uma «prótese imagética» que, por intermédio da 

representação visua,l compõe uma imagem. Contudo, por detrás dessa 

ciber-construção estão as grandes companhias de software que estão a 

«privatizar o espírito» ao dotarem um produto intitulado «avatar-Java» 

(Sun Microsystems) com instrumentos, tecnologias intelectuais e 

inteligências artificiais apresentando um agente informático modelado 

segundo a cultura institucional dessa empresa, mas que permite ser 

personalizado-maquilhado pelo utilizador.  

 

O avatar funciona como «enviado» aos mundos do ciberespaço, todavia 

difere dos habituais motores de busca, porque se tornam inseparáveis do 

                                                           
7 Podemos estar a assistir à instauração de «tecno-castas», pois a existência parece estar 
cada vez mais dependente do possuir hardware e software em constante upgrade, 
passando a fazer parte do nosso imaginário uma tecno-eugenia que deixa de considerar 
cientificamente, como condições suficientes à vida, possuir um corpo geneticamente 
padronizado e um espírito «educável», se não estiver referenciado e identificado o tipo 
de dispositivo tecnológico a que este corpo pode ascender.  
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utilizador como representante deste, formando uma unidade híbrida entre 

um utilizador humano, que começa a delegar em software dedicado à 

própria construção da sua personalidade em termos de aprendizagem e 

experimentação dos territórios virtuais, para o qual precisa de adquirir a 

forma de um corpo virtual com aparência humana. O mundo virtual 

passou a modelar a própria aprendizagem e experiência no mundo real, 

todavia já não é suficiente possuir um corpo natural em boas condições 

fisiológicas, tornou-se mais significativo poder aceder contratualmente a 

empresas que facultem protótipos com características específicas que se 

«instalem» no corpo físico do utilizado, facilitando a conecção rizomática 

aos mais recônditos territórios do ciberespaço.  

 

O Hipertexto representa a interconexão rizomática generalizada, 

pois potencialmente a partir dele pode-se aceder a todas as plataformas de 

matriz digital, sendo o próximo passo o «consentimento» para a 

colonização tecnológica do corpo humano, transformando o homem num 

híbrido biotecnológico, aceite como patamar que suplantará e preparará 

para a saída do planeta Terra, o que obriga a redesenhar a própria vida. 
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            6 «CITOR» 

 

            6.1 «CITOR», APROXIMAÇÕES AO CONCEITO.  

 

A Cibercultura afirma-se, cada vez mais, pela resistência «ciber-

tribal» de grupos considerados marginais que negam a contaminação total 

preconizada pelas demotecnocracias que continuam a transferir para o 

ciberespaço os habituais modelos e as estratégias de rapina que têm,  

como único propósito a sua perpetuação enquanto poderes difusos 

configurados nas cibercracias fortemente cientificadas. 

 

O campo artístico não é alheio a esta mumificação, assistimos 

diariamente à habitual promiscuidade entre a configuração da «arte 

oficial», dita tradicional, forjada por meia dúzia de pessoas, (sempre os 

mesmos decisores distribuídos por diferentes cargos de direcção 

institucional) na maioria das vezes sem qualquer formação específica, 

atribuindo prémios de maior relevância monetária à sua (deles) carteira 

de artistas, cuja «convergência de interesses» passa pela promoção, 

legitimação, consagração, entronamento e cotação de mercado, tudo feito 

com «total transparência de processos», multiplicando ramificações para 

os grandes investidores e mecenas, associados a agentes económicos 

como bancos, fundações, seguradoras ou coleccionadores. 

Fig. 64- Diferentes configurações da oficialidade artística em Portugal. Da esquerda, para a direita, cartaz do Estado 
Novo, relativo às comemorações do «Mundo Português» (1940); monumento ao 25 de Abril (1997) do escultor João 
Cutileiro, cartaz da exposição «Alternativa 0» (1977) de Ernesto de Sousa e o habitual, discurso do «está tudo por 
fazer» e por último, o monumento «suburbano» a Azaredo Perdigão (1997), figura impar no panorama cultural 
português (Fundação Calouste Gulbenkian) de Pedro Cabrita Reis.  
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As acumulações indevidas de cargos (público-privado) passaram a 

ser interpretadas como vantagem acrescida para as hipotéticas aplicações, 

cuja política de aquisições deve ser assegurada e  indicada pela aura 

mítica da «arte oficial» na qual se pode e deve investir, pois o «prazo de 

validade», em princípio, será dilatado (tempo de existência do crítico de 

arte, do comissário, do director do museu, do curador de uma empresa, do 

historiador de arte), valorizando-se nas constantes «exposições oficiais de 

artistas contemporâneos de renome nacional ou internacional», que 

apenas confirmam o «excelente» investimento realizado. 

 

Os pequenos poderes exercidos pelos «guardiães do templo da 

arte» funcionam como intromissão e condução dos «destinos» artísticos, 

garrotam a crescente liberdade individual que começa a ser dotada de 

instrumentos que lhe permite visibilidade mediática (produção 

electrónica de jornais, revistas, vídeos, sites, televisão e outros), 

apresentar e comercializar, na sua galeria virtual, sem intermediários, as 

obras que se consideram representativas, provocando um crescente 

distanciamento das organizações privadas ou públicas que detinham o 

controlo mediático dos «conteúdos conformistas», paulatinamente 

interiorizados e adoptados pelos outros. O «discurso oficial» tem dado 

provas da sua versatilidade e adaptação através da construção de 

estratégias de contaminação que no ciberespaço, se identificam pela 

definição do território, legislando sobre os acessos a lugares virtuais, 

transformando cada byte em mercadoria. Porém, ainda não foi possível 

privatizar a lógica binária da programação que assiste à realização de 

qualquer software.  

 

Esta impossibilidade de manipulação ou detenção de bio e ciber 

controle no sentido da subordinação, torna risível a encenação das 

grandes ciber-narrativas como seja a globalização, um computador para 
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cada habitante da Terra. As redes de informação e comunicação como a 

Internet, ou a arqueológico Xanadu de Theodore Nelson, um hipertexto 

que iria interligar as bibliotecas do planeta e faria chegar gratuitamente os 

conteúdos a quem deles necessitasse, passaram a ser consideradas ou 

remetidas para o foro da indiferenciação e da indiferença geral decorrente 

das condições concretas de sobrevivência da maioria da população, sendo 

transferidos para o domínio do privado, os «valores» considerados como 

essenciais à «cultura» que se deve inocular. 

 

As manifestações tecno-artísticas, embora inquinadas pela lógica  

concentracionária, possuem vocação universal (gheto Internet), e tornam 

aparentemente obsoletas quaisquer competências artísticas enquadradas 

na transmissão e aprendizagem tradicionais do pensamento plástico 

indissociável da existência do ser e, por outro lado, obriga a coexistir com 

a  ubiquidade das simulações laboratoriais de grande parte das técnicas e 

tecnologias artísticas implicadas na coisificação das obras, inviabilizando 

o próprio discurso humano porque este só pode realizar-se recorrendo a 

tecnólogos que o adaptem à discursividade das máquinas.  

Fig. 61 – O pensamento plástico torna possível a co-existência conceptual da tradição, modernidade e pós-
modernidade, categorias que configuram práticas artísticas reveladoras do ser autor, reconhecíveis nos apontamentos 
gráficos sobre papel de símios realizados pelo pintor Vítor dos Reis, e fragmentos de pinturas a acrílico sobre tela, 
pertencentes à série dos «Seres do Silêncio» da autoria do pintor Hugo Ferrão. 

 

Os tecno-artistas fascinam-se pelas combinatórias e variantes de 

paletas com milhões de cores,  pelo copy-paste que replica qualquer 

informação, pela desproporção da redundância e pela vertiginosa 

circularidade das imagens, contudo o pensamento plástico, indispensável 

aos humanos para que se pudessem pensar na visibilidade pictórica das 

 295



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
suas visões feitas de utopias («não-lugar» no sentido da idealização), 

tecidas na errância das tecnologias intelectuais humanas, vai implodindo 

e vitrificando  à velocidade do esquecimento, mimetizado pelo delete 

(apagamento) dos dispositivos tecnológicos que passaram a ser tão 

complexas como a informação genética criptada, descodificada e 

manipulada pela engenharia genética, a caminho das biomáquinas. 

Fig. 66 – «Amamanda - Tecno-
ritual de narrativa aleatória» (1997) 
Modelos gerados digitalmente, 
observáveis interna ou 
externamente. O pensamento 
plástico humano e a sua linguagem 
são «mumificadas» na sua essência 
visionária pela naturalização 
ilimitada dos dispositivos 
tecnológicos. 

 

O colapso das grandes narrativas (ideologias) ou dos altos 

desígnios para que fomos talhados por alguém, foi a pedra angular para o 

florescimento das demotecnocracias que passaram a considerar os 

homens como «organismos naturais finalizados», passíveis de 

melhoramentos científicos e simultaneamente dispensáveis, porque as 

«eco-técnicas» que caracterizam o seu equipamento biológico ficaram 

ultrapassadas, sendo os humanos pouco fiáveis e de manutenção 

dispendiosa.   

 

Este descentramento high tech (alta tecnologia) versus low life 

(baixa existência) é uma constante herdada das sociedades pós-industriais 

e acentuada pelas cibercracias por intermédio de corporações científicas 

transnacionais, «Bio.Com», capazes de arquitectarem cenografias 

económicas, guerras virtuais que se transformam em reais, simular 

comportamentos, prever reacções, colonizar outros planetas e criar a 

própria vida. Esta cibermitologia teve início efectivo à escala global a 

partir da implementação das redes informáticas (anos 90-Internet)  co-
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assistidas por super-computadores convergentes no ciberespaço, 

deixando antever  mutações inimagináveis.  

 

É neste contexto que apresentamos o conceito de «citor» como 

unidade composta por um «mecanismo natural finalizado», não 

intervencionado ou melhorado, obedecendo a criação deste conceito à 

instauração de forma híbrida da noção de cibernética que preconiza a 

comunicação entre humanos e máquinas (Norbert Wiener), a estratégia 

intelectual da citação, mimetizada pelo conexismo informático (Roy 

Ascott) e a ideia de autor (Michel Foucault), como identidade humana 

possuidora de um quadro semântico único e específico feito de vivência. 

 

O «citor» privilegia o entrelaçamento conexista com a  

informação digitalizada existente nas redes informáticas. Este pode 

caracterizar-se por marés intempestivas de continentes de imagens 

interactivas, percepcionadas pelos «olhos de scanner» que 

simultaneamente vigiam e são vigiados, podendo aceder ilegalmente a 

cidades virtuais criptadas por poderes tradicionais, «piratiar» software e 

informações preciosas, «sentir» no corpo «sensações digitais», confessar-

se a «avatares», ser iniciado em catedrais desaparecidas por programas 

tecno-espirituais, visitar e construir mundos virtuais, arranjar identidades, 

participar em batalhas que nunca se deram, «tecno-morrer» várias vezes 

ao dia, ser actor em filmes e jogar milhares de horas de videojogos, 

mudar de corpo, sexo e rosto, enamorar-se por um protótipo de realidade 

virtual, ser operado em Tomar por um «cirurgião-robô» que estava em 

Oslo, ser editor de revistas, produtor discográfico, tecno-artista, e possuir 

em cd-rom e dvd mais documentação do que a maioria das bibliotecas do 

século XX. 
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Ao deixar de acreditar «na imposição de a tudo se impor a 

necessidade de saber» (consumo de bens simbólicos imateriais), o «citor» 

passou a ter outro tipo de relacionamento com o saber, entendido como 

uma realidade fora de si e à qual apenas se pode aceder segundo 

determinados tecno-protocolos. O volume e a densidade da «mercadoria 

virtual», são indicadores que permitem avaliar da necessidade de ser 

apropriada, acedida, divulgada, piratiada ou adquirida. O fascínio pela 

citação, como se tudo já tivesse sido dito, amplia-lhe a capacidade de 

conectar blocos de informação, na estranheza e surpresa da hibridez 

compositiva, tornando-se um «montador» de sentido, servindo-se de 

estratégias de significação próximas da linguagem cinematográfica, 

«remontando» tecno-imagens em micro-narrativas (ideia de vídeo clip)1, 

plenas de subjectividade para informar e comunicar com receptores 

anónimos à escala global. 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 67 – «Depressão Endógena» (1975-1978) detalhe de instalação de Wolf Vostell 
existente no Museu Vostell Malpartida em Cáceres, sugerindo uma sala de aula em que os 
alunos são representados por televisores. Ao centro e à direita imagens de sites 
Ciberpunks de autores anónimos acentuando  o crescente papel da «incomunicabilidade» 
mediática. 

 
O imaginário do «citor» deixou de expressar a sua 

individualidade, já não o habita, perdeu-se no mundo privado das me 

generations (gerações eu-ego), as suas referências espaciais e temporais 

                                                           
1 A ideia de «cultura clip» associada à «cultura digest», como produto descartável é 
desenvolvida por LIPOVETSKY, Gilles - O império do efémero: a moda e o seu destino 
nas sociedades modernas. Trad. de Regina Louro. Lisboa: Dom Quixote, 1989. 384 p. 
(Biblioteca Dom Quixote , 5). ISBN: 972-20-0695-9. p. 280-286, bem como noutro 
livro, de forma mais generalista, da sua autoria intitulado: - A Era do Vazio: ensaio 
sobre o individualismo contemporâneo. Trad. de Miguel Pereira e Ana Faria. Lisboa: 
Relógio d'Água, 1988. 205 p.  
.   
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fazem parte de ficheiros contendo imagens digitalizadas que se 

entrelaçam com realidades reais e virtuais com a dimensão de gigagytes, 

estando os monólogos humanos directamente relacionados com o tempo 

em que se está presente-ausente do terminal.  

 

As tecnologias intelectuais transformaram-se em vias de acesso, 

processos de aceder, passwords, ficheiros com a criptação da vida. O 

próprio corpo humano é interpretado como pura informação reticular e o 

espírito encaixotado na objectivação,   como conjuntos necessários à 

convergência entre biologia, nanotecnologias, ciências e tecnologias da 

informação, aproximam-nos da «inevitável» materialização dos OGM – 

Organismos Geneticamente Modificados, acelerando a transição 

irreversível para uma pós-humanidade, que em última análise significa  

alguma coisa que nos é imposta tecnologicamente de fora para dentro do 

corpo2.  

  Ao introduzirmos este novo conceito «citor», temos consciência 

da necessidade de o associarmos às estratégias relacionais utilizadas na 

figura da citação, no sentido de chamamento das imagens pictóricas 

armazenadas em suportes electrónicos sob a forma digital, 

potencialmente sempre convertíveis informaticamente e ao quase 

apagamento do autor que ocasionalmente emerge das navegações e 

ritualizações realizadas nas expedições aos territórios dos hipertextos. 

 

É nesta atmosfera de condição pós-humana, plena de hibridez 

biotecnológica, que o «citor» elabora simulacros das suas ideias na 

                                                           
2 O Instituto Franco-Português em Novembro de 2004, realizou um ciclo de 
conferências intitulado: «A Condição Pós-Humana, Técnica, Ciência e Cultura no 
Século XXI» onde se especulou sobre as múltiplas implicações da condição Pós-
Humana nos domínios económico, ético, cultural, moral, político, político e artístico. 
Conjunto de conferências subordinadas à temática, de onde ressaltou a ideia de ruptura e 
mutação protagonizada pela ciência na tentativa de construir uma espécie técnica, uma 
recriação técnica e simbólica. Participaram Jean Claude Beaune, José Bragança de 
Miranda, António Fernando Cascais, Eduardo Prado Coelho, António Coutinho, Gilbert 
Hottois, Guy Paillotin e Bernard Stiegler. 
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ubiquidade das imagens virtuais, que já são os principais pontos de 

ancoragem do imaginário humano, que se converte em mundos 3-D ou 2-

D. A familiaridade com as imagens que representam o espaço 

tridimensional e a própria noção temporal destas alterou-se 

profundamente, pois estas transformaram-se em hipertextos do visível, 

reforçando as qualidades dinâmicas de informação e comunicação, 

sempre em movimento, copiável, transferível e combinável, acentuando o 

fosso entre manualidade e tecnicidade da produção das imagens.  

 

As imagens virtuais, animadas ou não, ao prescindirem da 

materialidade do mundo real, são totalmente geradas a partir das ideias do 

«citor», que possui «olhos de scanner» activados pela «consciência 

digital», estando mais atento aos programas de 3-D  e de rendering que 

irá utilizar para melhorar a consistência e coerência dos seus mundos,  e 

pouco preocupado, se os seus mundos virtuais estão mais ou menos 

parecidos com imagens importadas do mundo real ou encontradas 

acidentalmente numa qualquer rede. 

Fig. 68 – Espaços virtuais como a Abadia Cluny (1993), ou o espaço imaginário High Fidelity (Robert Abel-1984), 
ou os modelos femininos digitais a 3D ( Van Winkle – 2001), são cada vez mais «reais», visitáveis e utilizáveis.  

 
Um «citor» pode tornar visível o seu tecno-imaginário, 

construindo, transferindo e divulgando tecno-ideias em formato 3-D, no 

entanto esta unidade autoral é, normalmente, um agregado (artistas 

plásticos, arquitectos, fotógrafos, técnicos de animação, engenheiros 

informáticos, outros) que prima pelo perfeccionismo dos mundos virtuais 

totalmente gerados pelo computador, que expandem a própria noção de 

espaço tridimensional (perspectiva central) através de pontos, linhas, 
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texturas, cores, sons e luz, em que cada ângulo de visão combina 

perspectivas, diferentes iluminações, luzes incidentes e reflectidas que se 

distanciam da luz natural ou da luz mística das imagens pictóricas, 

obedecendo à lógica numérica, elaborando na sua complexidade imagens 

virtuais que se dizem na transparência das imagens directas do tecno-

imaginário do «citor». 

 

Tal como o pintor renascentista «esculpia» as suas figuras 

simulando a tridimensionalidade, o «citor» começa por organizar 

estruturalmente o seu mundo virtual em 3-D, necessitando de «fazer» a 

descrição matemática de todos os objectos em campo, superfícies, focus 

de iluminação, localização espacial, num espaço definido por 

coordenadas3, transformando o écrã do computador numa camera 

obscura, que pode actualizar os ângulos de visão em tempo real. Mas, 

este espaço cenográfico tem a particularidade de poder ser reconstruído a 

cada instante pela variação infinita do pixel que permite gerar e testar 

objectos, imagens e seguidamente revestir as estruturas com a «pele 

digital» à qual se atribuem texturas específicas consoante os materiais 

que se desejam inventar ou simular, desenvolvendo superfícies cuja 

visibilidade matérica é por vezes surpreendente, adquirindo a forma-coisa 

virtual que posteriormente será colocada num determinado local para ser 

visionada por olhos digitais sinalizados como câmaras. Estas podem 

conter diferentes lentes e fazer múltiplos zooms in e out, dando diferentes 

visões do mesmo objecto, sendo a coerência da modelação da luz um 

tratamento complexo, pois simula várias fontes de luz como a natural e 

artificial, proporcionando diferentes atmosferas lumínicas. 

 

                                                           
3 Digital Sculpturing é o termo informático que se utiliza para melhor entendimento dos 
programas 3-D rendering, que através de vários módulos facilitam a geração de 
imagens, sendo quase todos derivados do CAD – Computer Aided Design. 
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Poderíamos enquadrar os tecno-artistas na esfera do «citor», como 

Gero Gries que concebe espaços virtuais totalmente construídos no 

computador, sem recorrer a qualquer imagem pré-digitalizada o que gera 

expectativa e cumplicidade afectiva no observador que se interroga sobre 

memórias de vivências em físicos reais com os quais está familiarizado 

descobrindo, na essencialidade purista do espaço e das formas, a 

desertificação da humanidade. Gries, depois de criar o espaço virtual em 

3-D, regista uma multiplicidade de fragmentos em 2-D que imprime em 

grande formato, que faz surgir como imagens portadoras de um 

ensurdecedor «silêncio visual» que emana desses espaços virtuais 

invadindo nostalgicamente o olhar.4  

 Fig. 69 – Imagens Virtuais da autoria de Gero Gries, sendo a da esquerda intitulada «STG» 
(1999), a do centro Bad (1996) e a da direita Wartessal (1998), todas realizadas integralmente por 
computador. 

 

                                                           
4 Existem vários tecno-artistas que exploram a temática da «Imagens Virtuais» tentando 
recuperar a dimensão estética individualizada das imagens virtuais, servindo-se de 
programas 3-D e 2-D e, literalmente partindo apenas das ideias esboçadas, vão testando 
e simulando realidades virtuais que estão a expandir a própria percepção visual , 
convertendo espaços virtuais 3-D em imagens 2-D, ou fazendo o processo inverso, 
construindo imagens 2-D e passando-as a espaços 3-D. A título de exemplo temos os 
alemães Gerhard Mantz Gero Gries e Martin Dorbaum, o suíço Yves Nezhammer e o 
japonês Yoichiro Kawaguchi que realizaram uma exposição colectiva subordinada à 
temática «Artifical Life – Virtuell Image» em Berlim – 1999.  
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6.2 CITOR, SINCRETISMO INDISCRIMINADO E A IDEIA 

DE CIBERDÉLIA 

 

O «citor» privilegia o primado do sentir emocional da 

instantaneidade, sobre a razão discursiva, as respostas aos estímulos 

hipereais, que se apresentam como paisagem infocomunicativa 

(informação e comunicação), interactiva e contextualizada (cibercultura-

ciberespaço), irrompendo em meras adaptações circunstanciais, 

vivênciadas frame a frame, pois o «citor» ignora que  a actividade 

artística é indissociável do «topos» do pensamento plástico1, reflectindo 

sempre a temporalidade e espacialidade imanentes, como condição de 

uma acto de humanização, e não como acto técnico que permite apenas 

aceder aos imensos depósitos de informações com o formato de 

hipertextos, armazenados, organizados e geridos por tecno-inteligências 

que estão para além da compreensão humana. 

 

A velocidade do continuum circular da produção, reprodução e 

combinação de hipertextos, anulou a capacidade de concentração 

necessária à própria leitura dos textos, pelo que o recurso à visualidade2, 

como forma de comunicação (ideografia dinâmica - Pierre Lévy) e 

interacção totalitária de contextos ciberculturais,  exigindo o mínimo de 

esforço, torna-se condição para a existência de comunicação e contribui 

                                                 
1 Carlos Couto Sequeira Costa é um «filosofo professor» da Universidade de Lisboa, 
que tem desenvolvido uma investigação pioneira no panorama nacional e internacional 
sobre a «tópica estética» da filosofia, música e pintura, tecendo inter relações  
interessantíssimas. Entre os vários livros publicados destacamos os seguintes: COSTA, 
Carlos Couto S. - Tópica Estética: Filosofia Música Pintura. Lisboa: INCM, 2001. 526 p. 
(Colecção arte e artistas). ISBN: 972-27-1098-2.; COSTA, COSTA, Carlos Couto S. - Tópica 
Estética: Filosofia Música Pintura. Lisboa: INCM, 2001. 526 p. (Colecção arte e artistas). ISBN: 
972-27-1098-2. 
2Continuamos a considerar que a visão (da pintura) contém, na sua essência, a revelação 
de um acontecimento da esfera do sagrado, em que a imagem do divino corresponde ou 
é vivida como uma experiência do divino, (poder da imagem) quando falamos de visual, 
pretendemos indicar a dessacralização do olhar, despido e desconectado de sentido 
mitodológico, que em última análise chamamos de «olhar scanner».   
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muito para a anulação da centralidade dos actos simbólicos humanos que 

é caracterizada pela subjectividade e diversidade cultural  das relações do 

homem com o mundo exauridos no gigantismo perfeccionista da 

composição de palavras chave que dão entrada nas bases de dados. 

 

A ideia de sincretismo indiscriminado é expressa no termo 

«ciberdélia», emanado da cibercultura como miscelânea de noções 

provenientes da cibernética (comunicação entre humanos e máquinas), 

robótica (carne electrónica-máquina) e a psicadélia (utilização de «drogas 

inteligentes» no sentido da estimulação de quadrantes cerebrais pouco 

explorados) recuperada dos movimentos juvenis de contracultura dos 

anos 60, mais visíveis na Europa e nos Estados Unidos. 

 
Fig.70 – Imagens da simbiose entre humanos e máquinas que caracterizam a 
ideia de «ciberdélia», associada aos posicionamentos sócio-políticos dos 
movimentos juvenis de contra cultura.  
 
O imaginário ciberdélico está  povoado das atitudes e estratégias 

das sub culturas POP, do pós II Guerra Mundial, como sejam os 

«Beatniks3» dos anos 50, os «Hippies» dos anos 60 nos Estados Unidos e 

na Europa com o ideário contestatário dos movimentos estudantis 

utopistas e revolucionários que atingiram o seu auge  no Maio de 68 em 
                                                 
3 O termo «beatnik» (Beat Generation) é cunhado pelo jornalista John Clellon Holmes 
num artigo intitulado: «This is the Beat Generation» no New York Times Magazine em 
1952 e significa, por um lado, estar exposto, ter sido utilizado, devorado em vida, 
violentado no mais profundo da consciência por poderes instituídos, e por outro lado, 
recuperar existencialmente um posicionamento não dramático que permita significar a 
própria vida. Kerouac define «Beat» como «iniciado» (beatitude/beato/religioso) e não 
como falhado, fracassado (beaten/batido) como alguma comunicação social pretendia 
divulgar.   
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Paris.  São estes movimentos espontâneos, ditos de «marginais», que 

contribuíram para a maior consciência e reflexão sobre a contracultura, a 

criatividade e a participação efectiva do indivíduo no seio da sua 

comunidade.  

 

6.2.1  BEATNIKS 

 

Ainda está por reconhecer o papel cultural determinante dos 

Beatniks (1950) e da sua revolução alucinada na cena sociológica e 

artística internacional, que quebrou preconceitos rácicos, e se emancipou 

artística e intelectualmente da versão oficial da cultura, conseguindo dar 

visibilidade à problemática da «sexualidade outra» (homossexuais, 

lésbicas, bissexuais),  considerando primordial a actividade criadora 

como realização que dá sentido à própria existência.   Autores como 

William S. Burroughs, Allen Ginsberg, e Jack Kerouac considerados 

«marginais», protagonizaram no domínio das artes e em especial na 

literatura, inovações amplamente reconhecidas, duas décadas depois. 

Entre essas inovações destacamos a produção de texto literário através da 

técnica cut-up utilizada por Burroughs, técnica essa considerada como  a 

raiz do próprio hipertexto, pois operava com blocos de textos literários 

cujos conteúdos eram conectados aleatoriamente, ou não, com o 

propósito da produção de um «todo», considerado coerente e com 

inteligibilidade poética.   

 

A crueza e espontaneidade das histórias dos beatnik, transformadas em 

romances e textos poéticos, são reconhecidas pela oficialidade como um 

estilo «marginal» a ignorar. A be-bop é sinónimo de uma sub produção 

literária ilustrativa,  de e  para  a  juventude  dos  subúrbios  das grandes 

cidades  norte-americanas,  muito  intuitiva,  pouco  formalista, quase que 
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desprovida de estrutura, privilegiando o carácter acidental,  muito 

próxima da sonoridade do bop jazz. 

 

A relação entre oralidade e musicalidade espontânea advém da 

constante improvisação que caracteriza o jazz, mas é estruturalmente 

transversal à cultura Pop e ao imaginário beatnik, que elege os seus 

modelos a partir dos «não-heróis»,  como é o «padrão» de Charlie Parker, 

expoente máximo do jazz, mas simultaneamente viciado em heroína 

desde os 15 anos, alcoólico, encarnando a figura do looser (falhado), mas 

possuindo a «aura» tão em evidência nas obras de Burroughs que trata 

durante toda  a vida a temática dos punks (inadaptados-vagabundos), da 

droga e da marginalidade como em «Junky» (1953 – Drogado) ou em 

«Naked Lunch» (1959 – Festim Nú), utilizando a linguagem oralizada das 

«não-pessoas», sentindo na pele a exclusão, passando por experiências 

autênticas e duras como o tráfico, o roubo, e a dependência dos dealers 

(vendedores de droga), vivendo o quotidiano daqueles a quem é negado o 

«sonho americano». 

 

As emoções fortes para os beatniks devem ser vividas com atitude 

cool1 (fria, sem perda de controle) na carne, pois só desta forma se pode 

ser inteiro e autêntico na construção das suas personagens, como é o caso 

de Herbert Huncke, um junkie (drogado) na vida real, que serve de 

paradigma para algumas  personagens de Burroughs. Kerouac, por sua 

vez, em «On the Road» (1957 – Pela Estrada Fora) põe-nos em contacto 

com o absurdo existencial decorrente das «máquinas de triturar carne» 

em que se transformou os subúrbios das cidades, anunciando o seu 

abandono através de «peregrinações automobilísticas» por auto-estradas 

                                                 
1 Cool é um termo vulgarizado pelo álbum de jazz de Miles Davis, intitulado: «Birth of 
the Cool» (1950) – Nascimento do Cool». Cool não é traduzível, revela uma atitude de 
estar à altura, fazer parte, fixe, frio. 
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sem destino e sem fim, simplesmente entregando-se ao vasto horizonte 

que se desenha nos vidros do automóvel como se se tratasse de écrãs de 

outras realidades irreconhecíveis.  

 

A negação da predeterminação científica que reduz o homem a 

mero «mecanismo natural finalizado», concebido como domínio 

científico absoluto, forjado pelo «establishment» (sistema) levou à 

utilização das drogas como último recurso ou vontade derradeira que 

provocasse a desregulação da ordem instituída (aprisionante). Desta 

forma talvez fosse possível reatar a aprendizagem libertadora e recuperar 

a interioridade, entendida não como ciência do espírito, mas como arte do 

espírito, liberta de todas as convenções e padrões até aí estabelecidos e 

plenamente individualizada. Esta interioridade é orientalizada por 

Kerouac quando utiliza o conceito de «Dharma2» no livro «Dharma 

Bums» (1958), um termo proveniente do sânscrito que significa «aquilo 

que sustenta», considerando todos os seres existentes como dharmas, 

porque são suporte da sua própria entidade e carácter, manifestando a 

grande atracção pelo budismo tibetano e pela mítica Índia.   

 

A amarga gestão da desilusão do «sonho americano» do pós 

guerra provocou  reacções de minorias sensíveis, mas bem ancoradas no 

panorama artístico e nas principais praças que ditam as regras de jogo a 

nível mundial. Sem grande esforço poderemos encontrar conexões entre o 

imaginário beatnik e a gestualidade oficializada dos action paintings de 

Jackson Polock, nas pinturas grafitadas de Larry Rivers que se 

assemelham a apontamentos de jazz, nas colagens de Robert 

                                                 
2 GYATO, Tenzin – O Budismo Tibetano e a Chave para o Caminho do Meio. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores. 1977. p. 22 (Espírito e Matéria). Também em BLAVATSKY, 
Helena P. - Glossário Teosófico. Trad. de Silvia Sarzana. 3ª ed. São Paulo: Ground, 
1995. 777 p. ISBN: 85-7187-071-3. p. 142-143, se encontra uma interessante definição 
de dharma. 
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Rauschenberg no saxofone de John Coltrane, nos happenings (1959) de 

Allan Kaprow que não passam de experiências ao vivo e em directo e nas 

encenações de desastres de Wolf Vostell. 

 
Fig. 71  – À esquerda, fotografia da ambiência de produção literária «cut up» dos Beatniks, ao 
centro alguns de artefactos de Jack Kerouac em exposição e capa do seu livro «On the Road». Por 
último um grupo de jovens Beatniks em Paris, nas margens do Sena, no início da década de 60 
assumindo a apologia da significação da vida tantas vezes confundida com preguiça. 
   

A vontade de provocar o encontro de todas as manifestações 

artísticas ao nível da experimentação, com especial evidência para a 

pintura, literatura, poesia, fotografia, cinema, música e teatro, 

manifestam-se no Living Theatre (1951), no cinema underground3 (1955 

- subterrâneo), uma nova atitude que dá espaço aos jovens realizadores 

independentes, e no jazz, que deixa de ser uma música de negros e passa 

a ser ouvida pelas gerações de estudantes universitários contestatários um 

pouco por todo o mundo. 

 

 

                                                 
3 O cinema «undergroung» (subterrâneo, de contracultura) assume a posição de 
oposição ao cinema hollyodesco que pretende inocular valores conservadores,  propagar 
uma moral puritana e afirmar o nacionalismo norte americano. Este posicionamento 
define-se pela internacionalização do cinema como micro narrativa (também em formato 
de documentário) portadora de realidades «não oficiais» que se espelham na lógica das 
directrizes dos produtores, patrocinadores e distribuidoras que se preocupam 
fundamentalmente com o sucesso da bilheteira em detrimento da dimensão artística. O 
manifesto «The New American Cinema Group» (Grupo do Novo Cinema Americano), 
virá a estimular realizadores independentes como Jean-Luc Godard, Shirley Clarke, 
Dennis Hopper, Wim Wenders e mesmo Andy Warhol nas suas incursões 
cinematográficas que tiveram como estúdio improvisado a «Factory» na qual era 
presença habitual Allen Ginsberg. 
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6.2.2  PSICADÉLICA - ESPAÇO INTERIOR 

 

A transição entre a geração beatnik (década de 50) e a geração 

hippy (década de 60), não se faz sem algum desencanto patente no 

abandono e refúgio no pacifismo, no misticismo, na ecologia e 

fundamentalmente através da ideia de retorno ao paraíso perdido1 em que 

se transformou a natureza. O termo «psychedelic» (psicadélico) deriva do 

grego e significa manifestação da mente e é proposto por Humphrey 

Osmond quando a comunidade científica se começou a interessar-se pela 

problemática da alteração e expansão da consciência criaram programas 

que utilizavam substâncias psicadélicas como a mescalina, a psilocibina, 

e o LSD (Lysergic Acid Diethylamide – ácido lisérgico dietilamina) em 

estudantes universitários que se voluntariavam, como veio a acontecer no 

Departamento de Psicologia de Harvard. 

 

Timothy Leary é um jovem psicólogo clínico na Universidade de 

Harvard, e faz uma investigação que virá a resultar na sua tese de 

doutoramento, intitulada: «Interpersonal Diagnous of Personality – A 

Functional Theory and Methodology for Personality Evaluation 

(Diagnóstico Interpessoal da Personalidade – Teoria e Metodologia 

Funcional para a Avaliação da Personalidade). Leary inicia as 

experiências com psilocibina com alunos seus em Harvard (1960), dando 

notícia das observações e resultados em artigos na «Psychedelic Review» 

(Revista Psicadélica) que estará activa de 1963 e 1971, apresentando no 

                                                 
1Claude Lévi-Strauss, através da sua investigação antropológica, influenciou 
profundamente as gerações dos anos 50 e 60, pois teve papel importante na interpretação 
do «pensamento primitivo» e da «mente civilizada», recuperando os «povos sem 
escrita», cujo conhecimento da natureza e dos seus recursos é espantoso se comparado 
com os «povos civilizados» que deixaram de compreender os «sinais» do corpo da terra, 
sendo o «retorno ao paraíso perdido» um exercício temporário de «revolução cultural» 
em «territórios libertados» por jovens universitários.  
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seu primeiro número os propósitos gerais da publicação dos quais 

destacamos os seguintes: 

 

«The journal is published and sponsored by the International 
Federation for Internal Freedom (IFIF), an organization whose 
porpose is “to encourage, support and protect research on psychedelic 
substances.” The basic long-range goal of IFIF is to work to increase 
the individual’s control over his own mind, thereby enlarging his 
internal freedom. The present journal is an attempt to contribute to the 
realization of this long-term objective.»2

 

Para Leary a arte funciona como um descritor de uma experiência 

interior da qual se tem consciência e se é capaz de comunicar, por isso 

considera o acto artístico como condição inerente a qualquer homem 

capaz de descrever a outros essa sua experiência com a intenção de 

sintonizá-los de forma a possibilitar-lhes essa experiência. Considera a 

«Hallucinatory Art» (Arte Alucinatória) como uma forma de 

comunicação altamente complexa e a este propósito diz o seguinte: 

 

«Hallucinatory Art. Communication in which symbols are imposed on 
sensations of direct energy in na idiosyncratic way. The artist takes a 
psychedelic drug. He “goes-out-of-his-mind” into a Kaleidoscopic flow 
of direct energy-swirling patterns of capillary-coiling. He then tries to 
interpret this raw energy. He “sees” multi-colored snakes. He 
communicates this vision. In order to communicate this hallucination he 
must have Access to energy-transforming machines which duplicate the 
capillary flow and he must then have some means of imposing the 
perceived form on the direct-energy flow.»3

 

A influência dos beatniks é notória em Leary que frequentemente 

recorre a autores como William Burroughs e à sua ideia de «cut-up» para 

ilustrar o seu pensamento, aliás, Allen Ginsberg e Peter Orlovsky (amante 

de Allen) participaram em muitos «acid test» (teste do ácido) em 

                                                 
2 Statement of Purpose. Psychedelic Review.San Francisco: Nº 1, June (1963), p. 6 
3 LEARY, Timothy - The Second Fine Art: Neo-Symbolic Communication of Experience. 
Psychedelic Review. San Francisco: Nº  8, (1966), p. 10-11 
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Millbrook, uma espécie de santuário onde se realizaram imensas 

experiências com todo o tipo de drogas.4

 

Os desenhos de Lee Conklin5 e de Isaac Abrams foram 

publicados na Psychedelic Review e foram realizados sob o efeito de LSD 

e entendidos como registos gráficos dum estado de consciência 

expandida, não tendo como intenção ilustrar uma experiência visual mas, 

por palavras de Abrams, fica claro o propósito desses desenhos: «I try not 

to interfere in their development but rather function as an observer…I 

allow the drawings to finish themselves».6   

     

 
Fig.72 – Dois desenhos (esquerda) da autoria de Isaac Abrams e à direita de Lee Conklin que 
fazem parte de um conjunto de registos gráficos «assistidos» por LSD e apresentados na revista 
Psychedelic. 

 

No princípio dos anos 90, Leary, além de ter sido recuperado 

como «guru» de uma tribo virtual, os Cyberpunks, tentou criar uma 

linguagem de programação a que chamou SKIPI – Super Knowledge 

Information Processing Intelligence (Processamento da Informação do 

Super Conhecimento), que tem testes de avaliação psicológica como pano 

de fundo, integrados em «narrativas» programadas em forma de histórias 

                                                 
4 Existe um documentário intitulado: «Timothy Leary – The Man Who Turned on 
America», BBC/A&E Network Co-Production, written and directed by Dai Richards – 
Série Editor BBC 2000, em que é feita uma descrição da personalidade de Timothy por 
pessoas que directamente estiveram de alguma forma ligadas a ele. 
5 CONKLIN, Leo – The Art of Leo Conklin. Psychedelic Review. San Francisco: N.º 11, 
Winter, (1970/71), p. 40-47. 
6ABRAMS, Isaac – Seven Drawings.Psychedelic Review. San Francisco: Nº 9, (1967), 
p. 42-49. 
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ou jogos que funcionavam como projectos que revelam perfis 

psicológicos e características assumidas pelo utilizador.   

 

Tim Leary é indissociável do movimento hippy que dá 

continuidade a grande parte do ideário rebelde dos beatniks que seduziu e 

se instalou no seio dos universitários («run away high school boys and 

girls» - rapazes e raparigas fugitivos da universidade), mas a sua 

internacionalização é maior graças ao sensacionalismo  conseguido 

através dos órgãos de comunicação, os «mass media» e o seu 

doutrinamento em doses letais de idiotice, com especial foco para a 

televisão, que embora manipulada, não deixa de transmitir imagens 

inquietantes, como as manifestações pacifistas contra a guerra no 

Vietname, mais pacíficas do que os embates entre manifestantes anti- 

globalização e «forças da ordem» no presente. 

 

O esmagamento «tecno» é repudiado pelo imaginário hippy 

obcecado pelo retorno à natureza, pela alternativa existencial feita de 

dissidência política, de desobediência civil, de objecção de consciência, 

rejeitando a monstruosidade das grandes metrópoles, tentando construir 

um ideário que se mantêm indistinto, com sugestões místicas, filosóficas, 

religiosas, políticas e económicas, sem planeamento, sem organização 

centralizada. Formam-se espontaneamente, imprevisíveis, e adquirem a 

configuração de agregados comunais, experiências micro-sociais, 

pequenos grupos que se juntam segundo determinadas afinidades, 

privilegiando a musica, as actividades artesanais e a agricultura de 

subsistência e fundamentalmente o «direito à preguiça».7  

 

                                                 
7LAFARGUE, Paul - O Direito à Preguiça. Trad. de António Massano. Lisboa: 
Teorema, 1991. 74 p. (Ensaio , 2) ISBN: 972-695-124-0.    

 312 



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

A oposição cultural  entre sociedade de consumo, por um lado, e 

por outro, o neo-tribalismo, com pendor anti-intelectual hippy, tem 

alguma expressão no contacto sub-informado entre comunidades feito 

através de jornais de pequena tiragem, sem regularidade, que 

caracterizam a «free press underground» (imprensa livre – subterrânea) e 

apresenta uma miscelânea de actividades culturais, como o East Village, 

Marijuana Review, informação à escala planetária sobre esta droga, 

Underground Review, Oz, Innerespace, Evo, Avatar, Los Angeles Free 

Press, Oracle, Graffiti, e Guerilla, funcionando como  elementos 

agregadores que encaminham para  as grandes cerimónias colectivas em 

forma de festivais e concertos  pop-rock.      

 
Fig. 73 -  Imagens relativas à cultura «undergroung». Da esquerda para a direita, uma capa da 
revista OZ, um poster psicadélico com alusão ao hinduísmo, capa de disco dos Beatles e um 
fragmento psicadélico impresso sobre têxtil.  

 

Estas concentrações têm como objectivo «turn on, tune in and 

drop out», um slogan inventado por Timothy Leary que poderia traduzir-

se por «pedra-te, entra na onda e não alinhes», ou ainda, a ideia de fazer 

parte de um movimento geral de juventude contestatária «aqui e agora» 

compactada no slogan «be-in, love-in, smoke-in», (está, ama e fuma). 

Estas cerimónias são,  por vezes, transformadas numa espécie de 

happennings ritualizados, montados em grandes parques urbanos, como 

no Golden Gate Park (San Francisco), no Central Park  (New York- Kiss-

in) ou em locais «mágicos», como o Grand Canyon (love-in), em San 

Diego (love-in) ou em festivais de música de Monterey International Pop 
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Festival (1967), o inesquecível Woodstock (1969) e o de Wight (Ilha da 

Grã-Bertanha – 1969) em que o smoke-in foi uma constante. 

  

A aceitação da «química», ou o recurso às drogas, aliado ao 

crescente «misticismo suburbano» como forma de recuperar o espaço 

interior considerado desactivado no ocidente, banalizou-se a tal ponto que 

deixou de ser o «reservatório do inimaginável», uma dimensão de criação 

incontrolada, à qual se pode aceder recorrendo ao turbilhão das 

anfetaminas, da heroína, da morfina, do LSD, ou da marijuana como 

meios de exploração da percepção e expansão da consciência em forma 

de «aventuras ou viagens no espaço interior», tal como Aldous Huxley se 

servira da mescalina como droga «intelectual» em The Doors of 

Perception (As Portas da Percepção – 1954), gerando grande expectativa 

entre artistas e escritores.  

 

No terceiro número da Psychedelic Review, praticamente todo 

dedicado à memória de Huxley,  recentemente falecido, (22 de Novembro 

de 1963), Timothy Leary faz um elogio, ao visionário e utópico do 

«misticismo bioquímico»8, e chama a atenção para a «última mensagem 

de Huxley no seu livro «Island» (A Ilha - 1962) onde é feito, quase como 

um testamento sobre o viver e morrer, em tudo semelhante ao «morrer e 

renascer» através do LSD ou para aqueles que estiveram no limiar da 

morte mas «regressaram», só podendo ser melhores seres, segundo 

palavras admiráveis de Huxley: 

«As pálpebras dela abriram-se por um momento. 
- Cada vez há mais luz – disse ela, num murmúrio quase inaudível – 
Cada vez há mais luz – E um sorriso de felicidade tão intensa que 
quase tocava os limites da exaltação transfigurou-lhe o rosto. 
O dr. Robert retribuiu-lhe o sorriso entre lágrimas. 

                                                 
8LEARY, Timothy - The Last Message of Aldous Huxley. Psychedelic Review. San 
Francisco: Nº  3, (1963), p. 267-274. 
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- Bem, agora podes partir. Vai – insistiu ele. – Liberta-te desse pobre 
corpo envelhecido. Já não precisas dele. Deixa-o ir. Deixa-o aqui como 
um monte de roupas velhas.»9

 

A partir dos anos 60, as sub culturas juvenis operaram uma 

miscigenação total em termos de ideário, pelo que podemos facilmente 

reconhecer o sincretismo indiscriminado que permite amontar 

estereótipos oriundos de todas as constelações do conhecimento, conviver 

com as trips («viagens»), uma espécie de experiências assistidas por 

drogas, aceitar a verborreia das profecias do rock, das formas e cores da 

psicadélica. Em termos artísticos os happenings passaram a explorar 

intensamente os dramas psíquicos individuais, tornando-os uma 

experiência colectiva experienciada por todos, um «vandalismo 

regenerador» que tudo pode destruir à sua passagem, a gestualidade 

fragmentada, absurda como auto punição das multidões, a libertação dos 

bloqueios da criatividade, através do recurso às drogas e de uma 

«disciplina criativa». Podemos mergulhar em simetrias universais, 

visualizar a cor num estado de pureza nunca antes visto, em ritmos 

flexíveis cadenciados pelo próprio ritmo cardíaco, linhas infinitas que 

estão para além da consciência, que nos catapultam para o oceano 

ilimitado do inconsciente. 

 

 

 

 

   

 
Fig.74 – A percepção do «beco sem saída» dos «humanismos militarizados» protagonizados pelas 
superpotências levou a verdadeiras manifestações espontâneas das sub culturas juvenis das 
sociedades industrializadas, um pouco por todo o mundo, mas com forte impacto na Europa (Maio 
de 68) e nos Estados Unidos (Manifestações anti Guerra do Vietnam). 

                                                 
9HUXLEY, Aldous - A Ilha. Trad. Virgínia da Mota. Liboa: Livros do Brasil, [s. d.], 
359 p. (Col. Dois Mundos , 83). p. 326 
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A «dissidência juvenil» à escala de gerações nunca antes tinha 

sido considerada e ainda por cima ideologicamente tão pouco definível, 

sendo a sua recusa apolítica, o que dificulta apropriar as estratégias de 

consumo capazes de rapidamente absorver e converter em moda 

(consumo) aquilo que a possa contestar, desde que não seja atingida nos 

centros de decisão económica. A «solução» passou pelo enquadramento 

dos movimentos juvenis,10 por mais rebeldes que fossem no tradicional 

«american way of life» (estilo de vida norte americano), sendo o 

consumo-comunhão imediato, em que a arte passa a ser a-histórica, sem 

passado, sem memória, não sendo necessário o esforço para reflectir, 

especular ou teorizar, o que se quer é viver, sentir e experienciar em 

directo a arte.  

 

6.3 CITOR, NEW AGE E INFORMATION AGE  

 

New Age, (Nova Era) define um híbrido cultural que tem por base 

o pensamento holístico (do grego «holos» - todo) que tenta estabelecer a 

interacção indivisível do corpo e do espírito, um movimento 

«coleccionista» de sistemas religiosos do início do século XX, que 

originariamente inclui a ideia de uma nova ordem espiritual à escala 

mundial,  com fortes  raízes na Teosofia11,  que  cunha  o  própria ideia 

de  

                                                 
10 Quando alguns destes movimentos juvenis radicalizaram a sua posição política 
recorrendo ao uso das armas, foram catalogados como «terroristas», sendo eliminados, 
como o grupo «Baader-Meinhof» cuja figura central era a Ulrike Marie Meinhof  e cujos 
principais elementos apareceram mortos nas prisões da Alemanha Federal (1977), ou em 
Itália as Brigadas Vermelhas e o famoso rapto, sequestro e assassinato de Aldo Moro 
(1978). 
11 Ainda está por saber a dimensão e impacto do ideário teosófico nos movimentos 
artísticos do fim do século XIX e praticamente durante todo o século XX. Nicholas 
Goodrick-Clarke prova a enorme importância imagética da Teosofia na mitologia 
germânica, num livro de enorme significado baseado na sua tese de doutoramento 
intitulado: – Raízes Ocultistas do Nazismo, Cultos Secretos Arianos e sua Influência na 
Ideologia Nazi. Trad. de Freitas e Silva. Lisboa: Terramar, 2002. 308 p. (Arquivos do 
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New Age através de Alice Bailey, uma médium da Theosophical Society 

of America, (Sociedade Teosófica Americana). Contudo, outras 

organizações como a Maçonaria (Norte-Americana), a Sociedade 

Antroposófia (1912) de Rudolf Steiner, contribuíram para a divulgação e 

propagação através de  publicações como a New Age Magazine (Revista 

Nova Era), disseminando a ideia de que o homem é uma unidade 

(corpo/espírito)  que possui um «potencial humano ilimitado», e pode 

contribuir para a construção de autênticos deuses sem necessidade de 

procurar ou recorrer a líderes mundiais ou a doutrinas dominadoras. 

 

A popularização à escala global, nas suas vertentes mais 

exotéricas, do pensamento holístico, actua sobre as ideias de ecologia, 

civilização planetária, aldeia global, sistemas religiosos e utopia do 

conhecimento universal, vulgariza-se por intermédio dos novos canais de 

informação, comunicação e espectáculo como foi o caso do musical 

«Hair» (1967) criado pelos actores James Rado e Gerome Ragni que 

tanta polémica gerou, mas que soube interpretar e traduzir o ideário da 

juventude hippie do «peace-loving, da contestação e irreverência, da 

música rock, encenado e representado quase como um happening, em que 

a nudez dos corpos dos actores encarnava gestos, atitudes e palavras 

proibidas como o amor, o sexo, a felicidade e a liberdade, transformando-

se em autênticas agressões para uma sociedade conservadora que o 

adjectivava como obsceno, antipatriótico, de erradicar quanto antes. A 

persistência de Rado e Ragni fizeram com que este espectáculo, que se 

tornou referência na Broadway, percorresse as principais salas de 

espectáculos do mundo e fosse visto cinematograficamente através do 

filme «Hair» (1979), realizado por Milos Forman, com a colaboração de 

Rado e Ragni, por um público à escala planetária. 
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Fig. 75 – Cartaz do musical  «Hair-The American Tribal Love Rock Musical», um bilhete de 
ingresso para uma discoteca fazendo alusão ao espectáculo Hair, coexistindo com a figura 
romântica do herói revolucionário-guerrilheiro Che Guevara publicado pela «Revolution Press».  

 

 Cientistas como Frijof Capra surpreendem-nos quando 

desconstroem as mitodologias científicas e nos expõem a sua visão destas 

matérias: 

 «Na física moderna surge uma atitude completamente 
diferente. Os físicos começaram a aperceber-se que todas as suas 
teorias dos fenómenos naturais, incluindo as «leis» que eles descrevem, 
são criações da mente humana, propriedades do nosso mapa conceptual 
da realidade, em vez da própria realidade. Este esquema conceptual é, 
necessariamente, limitado e aproximado, tal como o são todas as 
teorias científicas e as «leis da natureza» que contêm. Todos os 
fenómenos naturais estão, em última análise, inter-relacionados e, por 
forma a podermos explicar um, temos de compreender todos os outros, 
o que é obviamente impossível. O sucesso atribuído à ciência advém do 
facto de se poderem fazer aproximações. Se se admite um 
«conhecimento» aproximado da natureza, podem descrever-se grupos 
seleccionados de fenómenos desta forma, negligenciando outros que 
sejam menos relevantes. Podem assim explicar-se muitos fenómenos 
em termos de poucos e, consequentemente compreender muitos 
aspectos da natureza de uma forma aproximada, sem ter de se conhecer 
tudo de uma vez. É este o método científico: todos os modelos e teorias 
são aproximações da verdadeira natureza das coisas, mas o erro 
envolvido neste procedimento é por vezes muito pequeno para que se 
lhe possa atribuir algum significado.»1  

 

Um conjunto de artistas agrupados sob a designação de  Land 

Art2, ou organizações como Great Universal Fraternity (Grande 

                                                 
1 CAPRA, Fritjof - O Tao da Física: Uma exploração dos paralelos entre a física 
moderna e o misticismo oriental. Trad. de Maria Dias e José de Almeida. Lisboa: 
Editorial Presença, 1989. 267p. (Limiar do Futuro , 12). p. 236. 
2 Land Art é um movimento artístico da década de 60 com especial impacto nos Estados 
Unidos da América, que propõe e utiliza como suporte para as suas intervenções 
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Fraternidade Universal), a Green Peace (Paz Verde) e os Green Parties 

(Partidos Verdes) um pouco por todo o mundo, são indicadores do 

estádio atingido pela humanidade que adquire a consciência «New Age», 

não podendo continuar a pactuar com as monstruosidades 

permanentemente exercidas sobre a natureza e sobre o homem 

 

A apropriação imagética da New Age, por parte do «citor» 

reveste-se da maior importância, pois este utiliza na noção de emergência 

da sociedade da informação e da comunicação, à escala global como se se 

tratasse de uma era (Information Age – Era da Informação), considerando 

como paradigma dessa dimensão a futura materialização da informação 

(coisificação), enquanto nova realidade, congregada com a expansão ao 

infinito da virtualização da existência humana através da elaboração de 

supra estruturas tecnológicas, capazes de desenvolverem «canais 

semânticos», espécie de enredos programáticos que dificultarão, cada vez 

mais o discernimento entre a realidade material da natureza e o 

conhecimento «empírico» dos hiperespaços, funcionando como 

expansões e contracções «corporais» da informação e, por último, a 

aceitação da desmatrialização e dispensa da fisicalidade da carne do 

corpo  humano, considerada como a última fronteira. 

 

                                                                                                                        
artísticas, tanto os espaços naturais como os industriais, visando a sua estetização, 
reforçando a polaridade entre natural e artificial, literalmente construindo «paisagens» 
que provocam impacto profundo no autismo civilizacional com especial incidência nas 
sociedades altamente industrializadas. Robert Smithson, com «Jacto em Espiral», 1970 
no Great Salt Lake, Utah, Estados Unidos da América, faz parte do imaginário colectivo 
da humanidade, bem como Christo Javacheff  e Jeanne-Claude Guillebon cujas 
intervenções em equipa (Christo & Jeanne-Claude) deslumbraram e surprenderam à 
escala planetária com obras como as «Ilhas Contornadas», 1980-1983, na Biscaye Bay 
em Greater Miami também nos Estados Unidos, ou o «embrulho» do Reichstag, 1995 
em Berlim, na Alemanha, no entanto não podemos deixar de referir Michael Heizer, 
Robert Morris, Walter de Maria, Dennis Oppenheim e Richard Long considerados como 
Land Artists. 
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Qualquer actividade exercida pelo «citor» tem conotação «tecno», 

sem a qual todo o seu universo difuso se desliga e desvanece, tornando-se 

determinante que o seu sistema nervoso humano esteja inter conectado e 

expandido pelas redes globais, estabelecendo como momento fundador 

ou ponto de viragem civilizacional (Sociedade da Informação e 

Comunicação) os anos 90, quando a Internet (1997) se tornou uma 

realidade e se implementou à escala planetária, anunciando uma outra 

New Age, esta eminentemente tecno.  Mário Perniola faz uma leitura 

corrosiva sobre esta ideia de New Age e reforça a interpretação de 

Umberto Eco que a considera uma «desgenerescência» do neoplatonismo 

e das suas linhagens de iniciados, adulterando a própria noção de 

sagrado.  Perniola  acentua a perigosidade das miscelâneas e refuta 

peremptoriamente as cascatas analógicas que reduzem, na sua 

simplificação máxima, à indiferenciação que qualquer coisa se torna igual 

a qualquer outra e tem sempre algo próximo e semelhante a outra, 

embora revele algum conservadorismo nas suas apreciações ao escrever o 

seguinte: 

«Tem sido justamente observado que não se pode descrever a 
new age como uma soma de elementos simples: confluem nela 
tendências que nada têm em comum entre si, de modo que o 
movimento seria, no seu todo, multiforme e indefinido. De facto, a new 
age surge de uma mescla de elementos provenientes do esoterismo, das 
contra-culturas juvenis, de várias formas da espiritualidade oriental e 
também do mundo das terapias alternativas; além disso, caracteriza-se 
por baixo perfil teórico e intelectual e pela ausência de uma rígida 
normativa moral, factores que obviamente facilitam a sua difusão 
social. A new age tende a anular a percepção da oposição e do conflito, 
pois oferece uma imagem do mundo em que os contrastes podem ser 
resolvidos pela experiência individual da pacificação e da quietude. 
Esta recusa do conflito induz a new age a evitar toda e qualquer 
determinação»3

 
 

                                                 
3 PERNIOLA, Mário – Contra a Comunicação, Lisboa, Ed. Teorema, Col. Teorema 
Série Especial, nº 63, p. 15 
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O «citor» encontra na fusão biotecnológica nova possibilidade 

intermédia para a construção de «teorias universais» unificadoras, com 

tecno-memórias sem esquecimento, e assiste deslumbrado ao tecno-

imaginário no sentido de uma recordação ténue de algo que presencia 

sem nunca ter experiênciado, recuperando nos jogos de palavras, já sem 

sentido, a miragem da «tecno-evolução» e do «tecno-progresso» 

(definidoras de direcções de poderes ocultos), incorporando a própria 

desmaterialização do corpo humano, ou o desaparecimento da 

fisicalidade do corpo humano, como o passo seguinte e inevitável para 

que se torne possível a infinita permanência da sua consciência  

individual que não passa de uma falsa questão, pois os aspectos mais 

redutores com os quais se debate o «citor» estão directamente ligados à 

incapacidade de exercitar as tecnologias intelectuais humanas, pelo que o 

seu desnudamento cerebral será «compensado» pela invisibilidade 

tecnológica (nanotecnologias) existente no seu próprio corpo enquanto 

este tiver alguma utilidade. 

 

As «companhias do conhecimento» tornaram-se hipernacionais 

(mais reais do que as reais), muito mais influentes e determinantes na 

condução dos desígnios da humanidade do que os governos, pois gerem, 

manipulam e privatizam a disseminação do conhecimento à escala global, 

segundo determinados «pacotes», forçando a sua incrementação, 

devidamente legislada, estabelecem padrões comportamentais e regras 

duras para a actividade social, lateralizando a actividade produtiva cada 

vez mais indexada aos países subdesenvolvidos. A desregulação mistifica 

os códigos morais eclipsados na transcendência da miscelânea tecno-

científica, que «tudo pode resolver». A tecno-natureza passou a ser 

megaexpandida e hipersalvadora. 
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     O «citor» admite três pilares de sustentação da sociedade da 

informação pós-human: o primeiro constituído pelas comunidades pós-

humanas, interpretadas como unidades biotecnológicas, tendencialmente 

libertas do ciclo da vida  e da morte; o segundo é a total invisibilidade da 

economia laboratorial asocial; por último, a acentuação da produção de 

bens cibersimbólicos, sem interferência humana, cujo crescimento é 

directamente proporcional à progressiva aceitação da desmatrialização. 

Uma das inevitáveis consequências será a profunda alteração operada na 

actividade tecno-artística, em que a produção e consumo, que ainda 

tinham resquícios de estratégias programáticas próximas das humanas, 

passarão unicamente a visar o estabelecimento de interacções que façam 

emergir uma tecno-atmosfera em que a ubiquidade da «tecno-consciência 

global» se torne a «realidade» (o que provoca a sua própria anulação), 

mas faz parecer estarmos envolvidos nos destinos mais nobres das 

demotecnocracias, que nos reserva a participação na performance 

instaladora de um cerimonial, bastando para tal «agir» 

biotecnologicamente no sentido considerado correcto.   

 

 

 

6.4 «CITOR», FABER HOMINIS 

 

O «citor» considera a hipótese da libertação da condição matérica 

do corpo humano como techné que assiste ao desaparecimento da 

fisicalidade interpretada como entrave à criação de biomáquias. A 

solvência da diversidade concreta da natureza é incompreendida na sua 

complexidade ecointeligente, apenas entendemos partes de um todo 

através da interactividade experiencial das técnicas amalgamadas em 

mundos identificados como civilizações, mas sempre enraizados na carne 

da terra.   Quando  chamamos  a  atenção   para   «solvência» da natureza,  
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fazemo-lo cientes de que esta se operará através da ruptura epistémica 

que isolará e provocará a dissipação do próprio mundo criado, porque 

estará embutido em cibertécnicas que geram mundos «estanques» para 

além dos quais nada existe, a não ser a «lei ciberdivina» do código 

binário. 

 

As fronteiras da visibilidade e da representação do corpo humano 

são indissociáveis das «leis da física», no entanto para o «citor» as «leis 

da informática», na sua invisibilidade binária, ditarão a montagem, num 

primeiro momento, de corpos biotecnológicos com número de série, 

mimetizando os corpos organismos naturais, mas a feitura ciberidealizada 

dos nossos tecnocorpos distanciar-se-á dessa naturalidade e representação 

em consequência do apagamento da memória humana.  

 

Os «motores invisíveis» da natureza que presidem à fecundação 

do óvulo pelo espermatozóide, encadeiam eco-técnicas que se tornam 

visíveis no corpo da criança, quando a mãe dá à luz, sem objectivos ou 

fins predefinidos, incompatível com o aprisionamento num 

«cibermundo», pleno de «cibercorpos», variantes binárias inimagináveis, 

cujas representações em «ciberate» ainda são próximas e inteligíveis para 

os humanos, mas não deixam de adivinhar «cibernaturazas» de um 

mundo paralelo e que futuramente extravasará o sistema fechado em que 

se desenvolveu. 

 

A solidez matérica da natureza que permite percepcionar coisas 

no horizonte, é independente da significação que se lhe possa atribuir, 

elas existem enquanto coisas, não têm sentido, mas formam o «espaço 

naturalis»  em que habitamos. É nesta «floresta» de coisas que se tecem, 

na significação plena de subjectividade, de contradições, de erros e 

esquecimento, os lugares da existência do ser, sempre outros, sempre 
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abertos, em permanente construção e descontrução, como uma casa 

reconstruída que pertenceu a alguém que provavelmente nunca 

conheceremos embora o possamos ter inventado em fotografias 

amarelecidas, nas cartas e postais manuscritos que se encontravam 

silenciosos numa gaveta de um armário, esquecidos , mas que foram 

adquirindo as formas da impermanência desses viajantes. 

 

A constante destruição e a banalização da redução a stock da 

natureza (Heidegger) tem devorado selvaticamente e desertificado 

sistematicamente o planeta, transformando-o num local cada vez mais 

inabitável. Esta «relação cega» por parte dos dominadores ou dos 

decisores, que se esqueceram do bem comum, transformaram o planeta 

Terra num «não lugar» com «não  pessoas», apenas corpos agrupados em 

«cardumes». Para o «citor» o corpo é representado como dispositivo-

equipamento que funciona como transmissor e receptor, em que a 

informação é despida de qualquer ruído ou subjectividade. Deixaram de 

existir as preocupações iniciais de Norbert Wiener, de arranjar processos 

e dispositivos que definissem um campo comum de comunicação entre 

humanos e máquinas, para que dessa «cooperação» se pudesse libertar o 

homem de tarefas servis e escravas das quais se encarregariam as 

máquinas, ocupando-se a cibernética da «mente» das máquinas e a 

robótica do «corpo» destas. 

 

Quando cientificamente procurámos saber como é que dois 

animais, de sexos opostos são capazes de procriar, dando à luz outro ou 

outros animais (genética), não estamos a  falar de reprodução no sentido 

da cópia-réplica, porque este termo «reprodução» define processos de 

multiplicação aplicados apenas às máquinas. A descoberta da estrutura 

(molécula do ADN -1952) permitiu perceber como é que se desdobra e se 

torna possível fornecer uma cópia de si mesma e fornecer a techné que 
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contém as cadeias de informação que possibilitam a formação e o 

crescimento de um ser vivo. Esta realidade científica desvelou a 

codificação da «matéria da vida», interligando (rede) e reunificando todos 

os seres existentes na Terra, remetendo o homem para o ficheiro dos 

organismos naturais finalizados. Este novo estatuto indiferenciado – 

categoria dos «organismos naturais finalizados» - considera o homem 

como uma possibilidade de «arquitectura», uma variante combinatória 

extremamente complexa, mas que é passível de réplica. 

 

As sequências das estruturas químicas passaram a ser 

consideradas como informação biológica, o que significa que desde a 

planta ao animal existe uma «história de eco-técnicas», contável pelo 

corpo, como se este fosse a eternidade garantida pela transmissão ao 

longo de gerações. Se temos um organismo cuja «matrícula genética» é 

perfeitamente determinada, mas que é cientificamente manipulável 

(engenharia genética) podendo melhorar o inato (código genético) desse 

organismo  que será herdado definitivamente pelas próximas unidades 

orgânicas (biomáquinas) se a interactividade com a natureza (aquirido) 

for «in vitro – cibercultura». Por outro lado poderemos estar na presença 

poderes inimagináveis. 

 

Os «funcionários da ciência», em que se transformaram muitos 

dos cientistas na sua cegueira tecnológica, assumem a inumanidade a que 

votaram toda a humanidade quando condicionam e por vezes se veda a 

aquisição de consciência de existir (arte), incapacitando-nos do livre 

pensamento e da criação de projectos de visões, bloqueando a descrição 

do topos (lugar) da visão pessoal, da idealização de «lugares 

humanizados». Esta compreensão faz com que o artista possa construir, 
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na materialidade da sua obra, a representação da sua «utopia»1, que 

corresponde à necessidade humana de comunicar e partilhar as suas 

visões do mundo. 

 

Roy Ascott, num artigo intitulado «El Retorno a la Natureza II» 

(Retorno à Natureza II), confunde «metaforicamente»  natureza com real, 

por uma questão de comodidade teórica, presenteando-nos com uma 

idealização sua sobre a natureza, ao dizer o seguinte: 

«Naturalmente, la naturaleza es toda ella metáfora de lo que es 
bueno, puro, entero, sin alterar. Utliza el lenguaje de la inocência, esa 
espécie de ingenuidad bendita, tanto como lo salvaje, lo inalterado, lo 
instintivo2». 

 
Ascott profetiza uma ciberutopia que prevê a inclusão no corpo de 

dispositivos tecnológicos e anuncia a saída do corpo e a tão sonhada 

transcendência dos limites físicos da carne, através de «entidades de 

silício» que mediarão a progressiva desmaterialização do corpo e a sua 

conversão em presença humana virtual em múltiplos espaços virtuais.  

 

«Durante el próximo siglo, para establecer vínculos com estos 
amplios depósitos de imágenes, de textos y de material sonoro, habrá 
que recurrir a estratégias artísticas totalmente noveadosas. En lugar 
de tratar de reconstruir las finalidades artísticas en su forma antigua, 
el trabajo de colaboración a través de las redes y la generation de 
interfaces internos e internos, con el flujo y las oleadas de dichos 
datos, serán sin duda alguna una modalidad dominante de expresión 
artística. Pêro pouco importa el modo en el que actuemos com los 
sistemas electrónicos y numéricos que en la actualidad non vinculan 
com el mundo: la simbiosis cultural que buscamos se nos escapará 
mientras no resolvamos el problema tecnológico consistente en 
internalizar el interfaz com dichos sistemas, es dicer integralo  en 
nuestros cuerpos»3. 

                                                 
1 Thomas More  cria o termo «utopia» (1516) utilizado no livro da sua autoria intitulado 
Utopia, onde descreve a formação e constituição de uma república ideal. More compõe 
o termo a partir do grego «ou» que significa privativo ou não e «topos», o lugar. A 
utopia descreve a idealização de um «não lugar» como país imaginário.   
2 ASCOTT, Roy – El Retorno a la Natureza II. ZEHAR, Boletin de ARTELEKU-Ko Boletina. 
Gipuzkoako: Departamento de Cultura y Euskara, Nº 31, verano (1996), p. 8-15, p. 8. 
3 ASCOTT, Roy – op. cit, p. 12 
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Esta «internalização biónica de um interface» no corpo humano, 

segundo este autor, vai dar-se através do olho humano, pelo que podemos 

ficcionar downloads (descarregamentos) de programas de realidade 

virtual, expandindo o campo de visão e percepção de entidades virtuais, 

entendidos como «objectos para pensar». Virá a ser necessário modelar 

todo o corpo humano para que este se possa converter em linguagem e 

imagem digital, progressivamente desnaturalizando o imaginário 

humano. Os corpos digitais, mesmo que representem o corpo humano, 

são «pura informação» interactiva e apresentam-se numa outra dimensão 

para a qual ainda não existe forma de nomeação. Apenas somos capazes 

de reconhecer algumas coordenadas, como a complexidade do 

ciberespaço (espaço, a intemporalidade proporcionada pela 

instantaneidade (tempo)   e a desmatrialização provocada pela 

digitalização (matéria). 

 

A digitalização do corpo humano virá a provocar o nascimento de 

cibercorporações4 que manipularão o destino da espécie humana segundo 

as suas conveniências. Assim como já é possível visualizar espaços 

arquitectónicos existentes ou ficcionados, de uma complexidade 

irresolúvel pela mente humana, poderemos já estar a fabricar 

«cibercarne», através de software traduzido por programas que venham a 

materializar «cibercorpos» que, devido à sua hiper-realidade, não 

discerniremos a sua natureza. 

 

 

                                                 
4 O filme «New Rose Hotel» (Hotel Nova Rosa) é baseado numa história criada por 
William Gibson (autor de ficção científica – Cyberpunk) sobre a importância da 
engenharia genética, das futuras corporações e da disputa (amoral) pelos cientistas num 
futuro próximo. New Rose Hotel, realização: Abel Ferrara, produção: Edward R. 
Pressman, 1998.  
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Fig. 76 – Esquemas introdutórios de uma «peça orgânica», da autoria de Jorge Sá 
(2003) que pretende simular o funcionamento e comportamento do órgão sexual 
masculino humano e progressivamente sexuar as máquinas, «libertando a espécie 
humana da procriação e simultaneamente do ciclo de nascimento e morte. 
 
 

Jorge Sá, um tecno-artista, ficciona nas suas propostas um «bio-

cad» capaz de fabricar «tecido orgânico vectorizado» e propõe  a 

transferência da massa corpórea do ser humano para um sistema de «bio-

cad» que irá manipular digitalmente, de forma a fazer o re-design do 

corpo humano à maneira dos bio morfismos de Stelarc ou Orlan5. Jorge 

Sá assume o papel de «citor» na redundância da feitura de mais uma 

máquina inútil, como é a «celibatária – a máquina das memórias 

analógicas», uma criatura dadaísta  (Marcel Duchamp) com aparência de 

motores capazes de produzir tecno-imaginário do desaparecimento do 

órgão sexual masculino. Pretende, através de um conjunto de pretensos 

esquemas científicos, representar e apresentar simulacros do 

funcionamento e comportamento do órgão sexual masculino face aos 

estímulos exteriores.  

                                                 
5 Esta redundância é intensificada pela estratégia de «copy-paste» visível na 
circularidade e monotonia da maioria das soluções «tecno», normalmente adjectivadas 
como sendo do domínio artístico. Bernardo Pinto de Almeida, um dos raros teóricos do 
pensamento plástico em Portugal, faz uma peregrinação à «desconstrução violenta, 
daqueles paradigmas que informaram o Modernismo e a sua longa tradição formalista» 
no livro, de maior interesse, da sua autoria intitulado:  - Transição: Ciclopes, Mutantes, 
Apocalípticos - a nova paisagem artística no final do século XX. Lisboa: Assírio e 
Alvim, 2002..336 p. (Arte e Produção). ISBN: 972-37-0704-7, onde reflecte sobre 
alguns pressupostos teóricos que são transversais às sociedades pós-industriais 
multiculturais e multiéticas, acabando por confirmar, no contexto artístico português a 
importação e mimetismo  das referências hegemónicas, com especial destaque para as 
norte-americanas, revelando o subdesenvolvimento cultural em que nos encontramos.  
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6.5 «CITOR», IMAGÉTICA PÓS-HUMANA  

 

O pensamento plástico que preside conceptualmente à 

materialização da obra, passou a existir no «lugar» das máquinas. O 

«citor» assiste à nomadização e mumificação da simbologia pictórica, 

testemunha a eclosão dos cibermitos, que se replicam graças às 

transideografias dinâmicas, que reduziram a diversidade cultural plena de 

diferenças, a sinaléticas globais de «alertas vermelhos, amarelos ou 

verdes», que se tornaram tão indispensáveis, (ubiquidade tecnológica) ao 

ponto de  «inviabilizar» a própria vida, se as não utilizarmos.   

 

O «citor» está constantemente sobre a «radiação» da 

complexidade avassaladora de uma qualquer aplicação de software, 

ritualizada pelos próprios tecnólogos que se limitam a estabelecer 

coordenadas que as máquinas se encarregam de tratar de forma a 

agilizarem os interfaces necessários ao estabelecimento da ligação com 

os humanos, o que torna a vida imaterial no ciberespaço mais 

interessante, sem os pesados condicionamentos que existem na vida real. 

Mas para que isso possa acontecer, é necessário estar conectado com 

microprocessadores de última geração, uma espécie de assistentes 

virtuais configurados em hologramas que se tornarão tão imprescindíveis 

como a água natural engarrafada, pois só através deles poderemos 

perceber o que está tecnologicamente em campo.  

 

Quando Hans Moravec, um dos mais significativos teóricos de 

inteligência artificial, nos introduz no universo pós-biológico das formas 

de vida robótica, fala-nos de uma outra realidade para além da 

humanidade, contada por meio de cibermitodologia, em que o «citor», na 

sua hibridade tecno-conceptual, está impossibilitado de reconhecer 

porque os dispositivos biotecnológicos, à escala atómica,  tornaram-se 
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invisíveis ao olho nu humano e já existem em si. Moravec conta-nos o 

seguinte: 

«A indústria biotecnológica actual baseia-se em manipulações 
modestas da maquinaria genética natural. Os visionários têm planos 
mais elaborados – nada menos do que a fusão das técnicas biológicas, 
microelectrónicas e micromecânicas numa única, nova e imensamente 
poderosa tecnologia. Lentamente, as técnicas de modelação por 
computador estão a tornar-se suficientemente poderosas para 
permitirem a concepção e verificação de novas proteínas em écrãs de 
computador. O processo assemelha-se ao que é hoje utilizado no 
desenvolvimento de peças convencionais para uma máquina. Proteínas 
produzidas por meio de técnicas de engenharia, em conjunto com 
mecanismos proteicos já existentes copiados de células vivas, poderiam 
constituir a base para a construção de máquinas artificiais 
diminutas.(…)»1  

 

Para Moravec, as formas de vida robótica e as nanotecnologias 

instaurarão um pensamento máquina biotecnológico independente, tão ou 

mais sofisticado que o pensamento humano, transcendendo a própria 

carne das máquinas numa ciberteologia, de maneira a que estes 

ciberorganismos se possam manifestar na tangência dos mundos ou na 

reminiscência da memória da condição humana que presidiu à sua 

criação. Determinados capítulos do «admirável mundo novo» de Aldous 

Huxley, parecem-nos tranquilizadores perante a dimensão insuspeita dos 

dispositivos biotecnológicos que já se encontram implementados e 

implantados na carne, como seja o estado e tratamento de vigilância 

electrónica a determinados sectores da sociedade em que a «ausência de 

erro», proporcionado pelas máquinas, constitui fonte de financiamento 

para actividades menos claras das demotecnocracias e que nos são 

totalmente desconhecidos. 

 

Huxley inquieta-nos quando nos fala de «cibercastas» alimentadas 

com rações tranquilizantes e construídas quimicamente segundo 
                                                 
1 MORAVEC, Hans - Homens e Robots: O Futuro da Inteligência Humana e Robótica. 
Trad. de José Lima. Lisboa: Gradiva, 1992. 290 p. (Ciência Aberta , 57). ISBN: 972-
662-271-9. p. 113.  
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indicações precisas, em que o papel da ciência e da técnica, segundo 

palavras suas, «seriam utilizadas como se tivessem sido feitas para o 

homem», e reforçando cada vez mais com os poderes  transversais da 

cibercultura: 

«O pessoal doméstico do Hospital para Moribundos de Park 
Lane compunha-se de cento e sessenta e dois Deltas, divididos em dois 
grupos Bokanovsky, compreendendo, respectivamente, cinquenta e 
quatro gémeas ruivas e setenta e oito gémeos dolicocéfalos de cabelos 
pretos. Às seis horas, terminando o seu dia de trabalho, os dois grupos 
reuniam-se no vestíbulo do hospital e recebiam das mãos do 
subecónomo interino a ração de soma.»2  

 
«- E toda a propaganda científica que efectuamos no colégio… 
- Sim, mas que espécie de ciência? – perguntou 

sarcasticamente Mustafá Mond. – Você não recebeu cultura científica, 
de maneira que não está em condições de julgar. Pela minha parte, era 
muito bom físico, nos meus tempos. Muito bom, suficientemente bom 
para me aperceber de que toda a nossa ciência não passa, afinal, de um 
livro de cozinha, com uma teoria ortodoxa da arte culinária de que 
ninguém tem o direito de duvidar e uma lista de receitas às quais é 
preciso nada acrescentar, a não ser com autorização especial do 
Primeiro Chefe. Agora, sou eu o Primeiro Chefe. Mas houve tempo em 
que não passava de um bicho de cozinha, cheio de curiosidade. E 
comecei a cozinhar à minha maneira. Cozinha heterodoxa, cozinha 
ilícita. Um pouco de ciência verdadeira, em suma. – Calou-se. 

- E que lhe aconteceu? – perguntou Helmholtz Watson. 
O Administrador suspirou. 
Mais ou menos o que lhes vai acontecer, meus jovens amigos. 

Estive quase a ser enviado para uma ilha.»3  
 

Fig. 77 – Num futuro próximo as corporações «Bio.Com», possuírão um domínio biotecnológico, ancorado, 
inicialmente em «alcateias de cientistas», mas que futuramente poderão replicar qualquer mecanismo natural 
finalizado sem o «ruído» da interferência humana. 

 

                                                 
2 HUXLEY, Aldous - Admirável mundo novo. Trad. de Mário Leiria. Lisboa: Editores 
Associados, [s. d.], 242 p. (Livros Unibolso , 33). p. 184 
3 HUXLEY, Aldous - op. cit, p. 198 
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Na década de 70, começou a dar-se o fenómeno de «insurreição» 

artística de baixo para cima em que a ritualização das tecno-performances 

se transformam em verdadeiros tecno-espectáculos cuja temática central é 

a dramatização do desaparecimento do elemento humano num esmagador 

envolvimento tecnológico. «Legos» metalomecânicos compostos por 

tecnologia obsoleta, maioritariamente proveniente de abatidos industriais 

e militares, recuperados, reanimados, reorientados e fortemente 

estetizados, tomam forma de grandes robôs para representarem num 

teatro de máquinas. 

 

A habituação à irracionalidade tecnológica e às toneladas de 

máquinas inúteis com as quais partilhamos a própria existência 

conduziram-nos à aceitação passiva da construção de paisagens feitas de 

cemitérios de arsenais bélicos que testemunham a avidez insaciável do 

poder económico, permanentemente caricaturado pelas sub culturas 

urbanas que continuamente vivificam estratégias de contracultura com as 

quais o «citor» simpatiza, como é o caso do Survival Research 

Labotatories»4 (Laboratórios de Investigação em Sobrevivência – 1978) 

que congregam de forma instalativa robôs, braços hidráulicos com 

comandos remotos, computadores, animais estropiados em acidentes, 

pirotecnia, tecnologia áudio, tentando hiper dramatizar atmosferas anti-

arte multimédia aludindo grotescamente ao corpo dilacerado, à 

flagelação, à amputação, à punição, às e «marés de sangue das crises do 

petróleo», conseguindo gerar «energia» suficiente para fazer despertar de 

                                                 
4 O grupo do «Survival Research Laboratories» é formado por Brett Golstone, Chico 
MacMurtrie e Mark Pauline, mas não se pense que alguns destes elementos não têm 
uma formação universitária no domínio artístico, por exemplo Pauline, faz o Curso 
Artístico no Eckerd College em St. Petersburg na Florida, MacMurtrie é Mestre em 
Artes Plásticas em Novas Formas e Conceitos pela UCLA ( Universidade da Califórnia 
em Los Angeles) e Goldstone é um «artista independente» autodidacta que esteve 
relacionado com a UCLA nos anos 80. Matt Heckert e Eric Werner juntam-se ao SRL 
(1982), contudo também possuem formação artística superior, pois ambos frequentam 
San Francisco Art Institute (Instituto de Arte de S. Francisco). 
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um sono letárgico um público constantemente bombardeado  pela 

«necrofilia tecnológica». 

Fig. 78 – Atmosferas de preformances do SRL, à esquerda Mark Pauline, no 
centro Chico MacMurtrie e à direita o «terceiro braço» de Stelarc, (década de 
90) antevisões da imersão tecnológica (robótica). 

 
A cientificação da contracultura é evidente no «SRL», como 

também é conhecido o «Survival Research Labotatories», segundo Mark 

Dery, fundado por Brett Golstone, Chico MacMurtrie  e Mark Pauline,  

tendo alguma expressão «espectacular»  durante a década de 80 e 90, 

porém com a participação de Matt Heckert  e Eric Werner, o grupo ganha 

maior impacto visual através da intensificação da utilização cruel de 

animais mortos, adquiridos ou encontrados nas estradas ou noutros locais 

e que são utilizados como componentes de uma cadeia de montagem e 

simultaneamente desmembrados por máquinas absurdas que ritualizam o 

cerimonial do «humanismo militar» (Noam Chomsky) que se caracteriza 

pelas mortes tecnológicas que esvaziam e mumificam os seres humanos. 

 

A programação da actividade artística deste grupo «low 

technology5», autodenominado como companhia de «apresentações 

mecânicas espectaculares», enquadra-se no imaginário do «citor». Títulos 

destes eventos são esclarecedores tais como: «Machine Sex» (Máquina 

Sexol – 1982),  «A Cruel and Relentless Plot to Pervert the Flesh of 

Beasts to Unholy Uses» (Uma Conspiração Cruel e Implacável para 

Preverter a Carne das Bestas para Usos Ímpios -1982),  «Deliberately 
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False Statements: A Combination of Tricks and Illusions Guaranted to 

Expose the Shrewd Manipulations of Fact» (Declarações 

Deliberadamente Falsas: uma Combinação de Truques e Ilusões 

Garantidas para Expor Manipulações Astutas de Factos - 1985), e 

«Misfortunes of Desire: Acted Out at an Imaginary Location Symbolizing 

Everything Worth Having» (Azares do Desejo: Produzidos num Local 

Imaginário Simbolizando Tudo o que Vale a Pena Possuir - 1988).  

 

O «Survival Research Labs» mantém activa a sua divisa, 

«producing the most dangerous shows on Earth» (produção dos 

espectáculos mais perigosos na Terra), que inclui um vasto conjunto de 

máquinas que actuam , como o «flame hurricane» (turbinas de aviões que 

proporcionam um «furacão» de ar quente), o «track robot» (robot com 

rodas de controlo remoto) ou o «little arm» (robot com formato de braço 

acoplável de controlo remoto). Estas tecno-performances fazem-se um 

pouco por todo os Estados Unidos mas também fora dele, como no Japão, 

na galeria do Inter Communications Center em Tóquio (1997). 

 

A disseminação e popularização do tecno-imaginário do «citor», 

neste domínio, fez-se à medida da maior ou menor autonomização dos 

elementos, excepção feita a Mark Pauline que ainda hoje dirige «SRL», 

todavia no caso de Chico MacMurtrie a individualização passa pela 

liderança (direcção) e fundação do «ARW - Amorphic Robot Works» 

(Estação de Trabalho de Robôs Amórficos – 1992), um projecto de 

equipa que reune artistas, engenheiros, informáticos e técnicos, com o 

propósito de criar «robôs-esculturas» programados electronicamente de 

forma a interagirem em «tecno-esferas», ambientes concebidos para 

interagirem na «eco esfera»,  questionando a própria condição humana 

(se controla ou se é controlada) perante a crescente paisagem tecno. O 
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«ARW» encontra-se activo e é visitável via Internet6, porém ao longo da 

sua existência, para além da participação nos principais eventos que 

consagram as tecno-manifestações artísticas, como a «ARS Electrónica»  

(1990) ou a «Robotronika» (1998), desenvolveu um conjunto de 

workshops sobre construção de robôs, aproximando máquinas e humanos. 

 

O «citor» revê-se em Matt Heckert, também fortemente 

influenciado pela sua colaboração no «SRL» (de 1980 a 1988), todavia a 

imaterialidade do som nas performances e instalações para Heckert 

assumiu, desde sempre, grande significado. A ideia da «sound low 

technology» (baixa tecnologia de som) povoar e ser acessível aos 

humanos em geral, numa primeira fase, coloca a problemática da relação 

entre «natureza artificial» das máquinas-robôs e  a natureza que 

caracteriza os bio organismos, apontando para uma «neonature» 

(neonatureza) que marca a ruptura epistémica e biológica proporcionada 

pela criação de «máquinas inteligentes», «biomáquinas» capazes de 

produzirem «Mechanical Sound Orchestras» (Orquestras de Som 

Mecânico), co-assistindo séries de performances e instalações realizadas 

por Heckert (de 1992 a 1999). Os títulos de algumas das performances e 

instalações em que participou, reforçam e confirmam aquilo que 

acabámos de expressar: «Low Technology: Artists Made Machines, 

Performaces» (Baixa Tecnologia: Artistas Fabricam Máquinas, 

Performances), no Center on Contemporary Art, Seattle-Washington, em 

1990,  «The Nature of the Machine: An Exhibition of Kinetic and 

Biokinetic Art», (A Natureza da Máquina: Uma Exposição de Arte 

Cinética e Biocinética) no Chicago Cultural Center em 1993, ou «Outside 

de Frame: Performance and the Object» (Fora de Enquadramento: 

                                                 
6 O «SRL – Survival Research Laboratories» é visitável no seguinte endereço 
electrónico, via Internet : http://www.srl.org., bem como o «ARW – Amorphic Robot 
Works»: http://www.amorphicrobotworks.org/   
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Performance e o Objecto) no Newhouse Center for Contemporary Ar, 

New York  em 1995.  

 

 

 

 6.6 «CITOR» E O PARADIGMA «HIGH TECH – LOW  

LIFE» - DISSIDÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA 

 

No fim do milénio, nas sociedades pós-industriais, o «citor» 

começou a catalogar as gerações como séries, por letras, pelo que após a 

«Geração X», pode surgir a «Geração G», de global, desterritorializada, 

que se convencionou ser desapossada do próprio corpo pelas 

«biocorporações». Em Lhassa, no nostálgico Tibete teocrático, ocupado e 

esquecido da grande informação, em Lisboa, Maputo ou Paris, os 

nómadas «GEN – G» alimentam-se de fast-food, (comida rápida de 

plástico), passaram a compreender-se momentaneamente através da 

língua inglesa, marcam encontros nos cibercafés, comunicam entre si via 

e-mail, fax, voice mail ou internet. 

 

 

A socialização destas gerações passou a ser feita sem a presença mítica 

dos pais, cujo único papel se resume ao legado genético.  Ao «citor» foi 

negada a atmosfera securizante da família, especializou-se na 

mediatização, o seu discurso e  a fabricação de extensões  empresariais de 

si, que adquiriram múltiplas formas in e out (dentro e fora do corpo). O 

«citor» exercitou-se, durante horas, a carregar nas teclas das consolas dos 

vídeo jogos, para não perderem a vida do corpo virtual do vídeo herói, 

passando   a   encarnar,   ou   a  utilizar   telemóveis,   dos  monitores  dos 

computadores ou das televisões para ver cascatas de filmes com muita ou 

pouca   definição,   lixo   e   sucata   informática,   restringindo o contacto  
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directo, presencial com os humanos, desconhecendo-os como pessoas. A 

sua máxima performance reside na indescritível velocidade de 

processamento e conversão de dados em informação e na instantaneidade 

de armazenamento e eliminação. 

 

Os «Gen- G» ou os «Me-G»1 transformaram-se, por 

condicionamentos de toda a natureza, em «não-pessoas», como se 

passassem acidentalmente pela «Gare Saint-Lazare» (Gare de S. Lázaro 

1872-73) de Èdouard Manet e ficassem aprisionadas como as duas 

personagens, gradeadas e separadas do «fumo do progresso» que se 

pressupõe ser das gloriosas máquinas a vapor. As «não-identidades», em 

que foram convertidos os jovens, são simbolizadas por Manet na criança 

(menina) de quem desconhecemos o rosto e que olha através das grades 

na direcção de algo tão indefinível como o fumo e o rugir das máquinas; 

a outra figura que aparenta fazer-lhe companhia, é uma mulher, alguém 

que nos olha com alguma inquietação mas no sentido oposto ao da 

criança, indicando o passado, a memória feita livro entreaberto, contudo 

tal como as multidões que se amontoam para «embarque», são anónimas, 

desconhecidas, os outros… 

 

 

 

 

 
Fig. 79 -  Pintura «Gare Saint-Lazare» um «não lugar» para ser observado por 
pessoas ausentes mas que existem, são testemunhas anónimas, contrastando com a 
«Farm Family» (1939) de Adolf Wissel que representa o «novo» pensamento 
político da Alemanha em que a estratificação dos diferentes estatutos, dentro da 
família idealizada são marcados, sendo a pintura a ilustração do poder devorador 
das ditaduras.  

                                                           
1 «Me-G» é a abreviatura de «me-generation» (geração-eu/ego), voltada sobre si, 
ferozmente individualista, narcísica, de competência laboratorial e que se enclausurou 
no seu próprio eu, sendo incapaz de estabelecer elos sociais porque em grande medida a 
sua socialização já foi feita maioritariamente por intermédio de máquinas.  
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A sobrevivência à imersão tecnológica, em termos de sanidade 

mental, obrigou a estratégias de neutralização, como seja a velocidade de 

recolhas de indícios de informação (olhar de scanner), varrimentos que 

perscrutam o horizonte, bem como, o esquecimento imediato, «efeito 

«delete» (efeito de apagamento), para que se possa receber 

constantemente mais download (descarregar informação) e upgrades 

(versões actualizadas e melhoradas), viabilizando o processamento dos 

fragmentos dispersos pela superfície, cujo futuro tratamento permita 

generalizações recombináveis. 

 

Os «GEN-G» confrontam-se desde cedo com os monólogos 

produzidos pela repetição incessante e massificante dos estímulos 

«matraca», reforçados pelo esmagamento holográfico do real, que 

transformam a existência num simulador e reduzem o imaginário humano 

a empadão de estereótipos colectivos. O real torna-se insuportável e o 

virtual desejável. 

 

As cibercracias importam a noção reformista das democracias, em 

que o poder se exerce de cima para baixo, perpetuando-se e justificando a 

necessidade desse domínio, de poucos sobre muitos, formalizada nas 

múltiplas variantes ideológicas dispersas ao longo da história da 

humanidade. A concentração e gestão cirúrgica dos  media permite ao 

«citor» condicionar, através da predefinição de qualquer formato 

informativo, a circularidade, de pacotes de banalidades, que retratam com 

alguma nitidez as hegemonias, e fazem presenciar as sucessivas 

encenações espectaculares de um mundo melhor à escala global.  

 

Na matriz (ciberespaço), o «citor» adquiriu o potencial reprodutor, 

as camuflagens semânticas das hiper complexidades intransponíveis, da 

legitimação dos dominadores, acentuando o crescente consentimento e 
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indiferença dos «organismos naturais finalizados», que tudo permitem. 

Uma tela gigantesca à escala planetária fabrica o psicodrama colectivo 

por medida, adaptado ao perfil das «GENs», sempre fluído, efémero, 

indetectável, sem rosto. Movimentam-se fluxos de informações a 

velocidades imperceptíveis, que configuram, na sua impossibilidade 

etérea, poderes que podem fabricar ou prescindir da vida tal como a 

conhecemos. 

 

A instauração do tecno-imaginário do «citor» necessita de ser 

contextualizada e ancorada numa mitologia tecnológica, que actua como  

vírus, programado por corporações, laboratórios e mesmo governos que 

garantem a sua disseminação draconiana em constante inovação 

tecnológica. Martin Heidegger esclarece-nos, ao proferir uma conferência 

intitulada: Língua de Tradição e Língua Técnica, publicada 

postumamente, onde diz, a propósito da atmosfera de imersão tecnológica 

que se adivinhava:  

« O silêncio traduz muito mais o facto de que face à 
reivindicação do poder pela técnica o homem se vê reduzido à 
perplexidade e à impotência, quer dizer, à necessidade de se conformar, 
pura e simplesmente - explícita ou implicitamente - ao carácter 
irresistível da dominação tecnológica. Quando se aceita, antes de mais, 
nesta submissão ao inevitável, a concepção corrente da técnica, adere-
se então nos factos ao triunfo de um processo que se reduz a preparar 
continuamente os meios, sem nunca se preocupar com uma 
determinação dos fins. (…)» (2)   

 

A comunicação mediatizada (circular- redundante) é para o 

«citor» a via privilegiada para transmitir as suas mensagens, também 

porque é correntemente utilizada pelos tecno-artistas  na senda das 

«tribos dos tecnólogos» e das plataformas tecnológicas onde se situam. 

Os tecnólogos tornaram-se imprescindíveis à manutenção e carregamento 

do tecno-imaginário, mesmo que para isso seja necessário abdicar da sua 

consciência, já de si ténue. Adriano Duarte Rodrigues alerta para o perigo 

do desnudamento do próprio apetrechamento cerebral em favor das 
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máquinas: «O homem perde o seu discurso na medida em que só o faz pela 

máquina. A sua identidade, diluída a própria capacidade de construir um 

discurso autónomo ou projectar perdem-se», segundo este autor2.  

        
Fig. 80 – O novo paradigma da guerra virtual (Integrated Warfighter System da 
editora Ubisoft) passou a  integrar os videojogos que podem estar online para 
serem amplamente testados e possuem uma qualidade visíva hiperreal.(imagens 
em baixo) Em cima cartazes anunciando a caça a homens como Eric Rudolph e a 
Bin Laden, considerados inimigos das democracias ocidentais, ironia e 
banalização da militarização da sociedade, bem patente na pintura de Roy 
Lichtenstein intitulada «Blang» (1962).   
  
 O «citor» é um produto derivado do totalitarismo tecnológico  do 

fim do século XX, da cientificação e do constante constrangimento 

virtual e biotecnológico a que foi votada a existência dos seres humanos. 

As pessoas passaram a ser vislumbradas como «entidades provisórias» 

cujo carácter transitório é atomizado e vaporizado no terror3 da antevisão 

                                                           
2 RODRIGUES, Adriano Duarte - O campo dos Media. Lisboa: Vega, [s.d.], 192 p. 
(Comunicação & Linguagens , 1). p. 155-156. 
3 Terror/Terrorismo, estamos convencidos e partilhamos da perspectiva de Noam 
Chomsky, que a raiz do terrorismo radica na agressão sistemática que se torna 
insuportável (sacrifício) e que é gerada no desespero das «não-pessoas», reduzidas à 
condição de «organismos naturais finalizados», às quais é vedada a existência enquanto 
ser. A consciência da negação da própria existência advém da constante exposição à 
rapina imposta pelos habituais predadores em que se transformaram as super potências 
que os condenam durante gerações e gerações à subvivência. A verbalização dessa 
tensão insuportável é o primeiro passo para a materialização de acções concretas 
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apocalíptica previsível, nas dissidências tão angustiadas e 

simultaneamente tão lúcidas, como é o caso do terrorista filósofo 

«Unabomber», pseudónimo de Theodore Kaczynski, que no seu 

«Manifesto do Unabomber, O Futuro da Sociedade Industrial», nos 

coloca, entre muitas questões, a problemática das restrições às ditas 

liberdades individuais:  

«O sistema não existe nem pode existir para satisfazer as 
necessidades humanas. É mais propriamente o comportamento humano 
que tem de ser modificado, para corresponder às necessidades do 
sistema. Isto nada tem a ver com a ideologia política ou social que se 
apresente como base de orientação do sistema tecnológico. A 
responsabilidade é da tecnologia porque é a sua lógica que governa o 
sistema, e não qualquer ideologia. É evidente que o sistema satisfaz 
muitas das necessidades humanas, mas só o faz na medida em que 
disso resultem vantagens que o reforcem. São as necessidades do 
sistema que prevalecem, não as do ser humano.»4

 

A globalização apenas tem ampliado mumificações culturais à 

escala planetária, impostas de fora para dentro, com base em modelos 

economicistas  hegemónicos, a coberto dos mais nobres ideais 

democráticos, tal como Rob Riemen director e fundador do Instituto 

Nexus refere a propósito das posições intelectuais assumidas por George 

Steiner  sobre a ideia de  Europa e o seu legado cultural e democrático:  

«As artes, as humanidades, a filosofia e a teologia, a beleza – cada uma 
delas existe para enobrecer o espírito, para permitir à humanidade 
descobrir e reivindicar a posse da sua forma mais elevada de dignidade. 
É a herança cultural, as importantes obras de poetas e pensadores, 
artistas e profetas, que uma pessoa tem de usar para a cultura animi (a 
expressão é de Cícero), o cultivo da alma e do espírito humanos – para 
que a pessoa possa ser mais do que aquilo que também é: um animal.»5

                                                                                                                                               
tendentes a debelar essa «dor» proveniente da constante agressão, que podem ser 
levadas a cabo por grupos ou indivíduos de forma organizada ou espontânea. A 
recuperação do corpo como suporte da existência do ser passou a ser identificado como 
um acto de terrorismo pelas cibercracias.  
4 UNABOMBER - Manifesto do Unabomber: O Futuro da Sociedade Industrial. 
Lisboa: Fenda, 1997, 204 p. ISBN: 972-9184. p. 120  
5 O Nexus Institute (1994) edita regularmente a revista Nexus, sendo a  fundação do 
Instituto, muito influenciada por George Steiner, segundo palavras de Rob Riemen. 
Steiner considera que a Europa se suicidou ao «matar os seus judeus», posição esta com 
a qual não podemos concordar, pois destruindo l’esprit européen e a própria ideia de 
Europa, tendo apenas permanecido uma entidade esvaziada, puramente geográfica e 
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A implosão da pesquisa artística programa-se na telepresença e 

alarga-se via Internet. Fluxos casuísticos, acidentais de informação como 

ondas  acústicas invisíveis que se transformam em ondas 

electromagnéticas visíveis, ganham a espessura da «alucinação 

consensual» projectada nas telas electrónicas gigantescas que instauram 

realidades virtuais geradas por computadores em tempo real, 

contrapondo-se na constante imersão e fascínio tecnológico do acto 

criativo dos artistas e adquire tal densidade que materializa o tecno-

imaginário do «citor». 

 

 

6.6.1   NEO-TRIBALISMO NEW WAVE 

 

A festividade triunfalista do derrube do «sistema», quer por 

dentro, ou pela desistência, formalizado através de nichos de pseudo-

rupturas, caracterizou as principais estratégias dos movimentos juvenis 

do pós II Guerra Mundial nas sociedades industriais. Todavia, este padrão 

de rebelião, «inevitavelmente vencedora», era na sua essência reformista 

e tal como grande parte dos movimentos quer artísticos, ou de outra 

natureza, pretendiam na sua lógica substitutiva constituir-se como 

projecto,  procurando devolver um conjunto de pressupostos 

recentradores do papel do homem num mundo crescentemente povoado 

por máquinas, cada vez mais ameaçador, sendo necessário reconstituir 

narrativas visionárias (descontínuas), um corpus messiânico e redentor 

cuja coesão e incoerência estavam enraizadas na vivência. 

                                                                                                                                               
económica. Numa palestra intitulada «A Ideia de Europa»,   proferida por Steiner (10ª 
Palestra Nexus – 2004), integrada  num conjunto de actividades organizadas pelo 
Instituto, é feito um convite ao significado da «ideia de Europa», através de 
deambulações por paisagens culturais que nos questionam quanto ao nosso contributo 
para a recuperação da dimensão humanista da Europa. 
STEINER, George – A Ideia de Europa. Trad. de Maria de Fátima St. Aubyn. 3ª ed. 
Lisboa: Gradiva, 2006. 55 p. ISBN: 989-616-022-8.p. 15. 
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A New Age foi substituída pela New Wave1 (Nova Vaga - 1980), 

também identificada com as sub-culturas juvenis virtuais, como os 

hackers2 (ácaros) ou os cyberpunks (cyber-cibernética + punk-excluído, 

vadio)  seduzidas pelo perfeccionismo e manipulação dos computadores 

(hardware e software), pois o fascínio começa a ser exercido pela criação 

de múltiplos hipertextos considerados como actos de pura pirataria 

comunicativa, potencialmente incontroláveis institucionalmente, 

articulando texto, imagem fixa (fotografia) e em movimento (vídeo), 

animação e audio. O hipertexto tornou-se num instrumento poderoso à 

escala individual que força a democratização dos conteúdos e contraria a 

pressão esmagadora da privatização das tecnologias intelectuais humanas. 

 

 O neo-tribalismo electrónico das sub-culturas virtuais emerge das 

sociedades pós-industriais cujo declínio e demissão, por parte do estado 

democrático, se deve em grande medida à sua subordinação aos 

interesses económicos que ainda se baseiam na exploração intensiva de 

trabalho escravo e intensificam a desregulação de contratos, 

compromissos e obrigações para com os cidadãos, esquecendo o bem 

comum. O neo-tribalismo das ciberculturas reflecte esta total inversão de 

valores das democracias às quais se sucedem as demotecnocracias e as 

cibercracias, em que a resistência à «solução final» (Adolf Hitler) é 

vislumbrada por estes movimentos juvenis de contracultura, de contorno 

                                                           
1 A noção de New Wave, é uma adaptação e apropriação das ideias expressas por: 
TOFFLER, Alvin – A Terceira Vaga. Trad. Fernando Pinto Rodrigues. Lisboa: Livros 
do Brasil, 1994, 494 p. (Vida e Cultura, 104).  
2 Existem muitas tribos electrónicas, no entanto destacamos as seguintes pelo papel 
activo e por vezes demolidor, como o caso dos Hackers, especialistas em descodificação 
de sistemas informáticos altamente complexos e na concretização de tecnoassaltos (este 
grupo é proveniente do sector universitário); os Cyperpunks que se assumem como 
movimento de contracultura, actuam em termos de pirataria em qualquer sector do 
ciberespaço; os Crackers cujo principal objectivo é provocar crash, colapso em sistemas  
informáticos governamentais e disseminar a pirataria por tudo o que é ciberespaço; 
Cyberbeatniks e Cyberhippies, grupos que transferem o ideário beatink e hippie para as 
redes; os DataCops, normalmente agentes defensivos (data-dados + cops-polícias) das 
grandes corporações provenientes das hostes dos Hackers e Cyberpunks, agora aceites 
como elementos convertidos e de grande utilidade. 
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underground, com contactos com o imaginário dos beatniks e mesmo dos 

hippies, como um posicionamento ahistórico, apolítico, indiferente, sem 

militância organizada, indetectável, mas com «liquidez» idiossincrática 

que permite, em tempo real, elaborar formas de reacção muito 

particularizadas com especial impacto no domínio das cibercracias. 

 

A cibercultura está marcada pela insubordinação das tribos 

electrónicas perante o poder legislador, ordenador e contaminador do 

ciberespaço, contudo a negação do estatuto de «não pessoa» a que foram 

votados largos sectores da sociedade, fez com que esses excluídos (com 

as mais diferentes formações, incluindo a universitária) de todos os 

sectores, exercitassem a «sabotagem em directo» por parte de «colectivos 

insubmissos» que apelam à maior consciência individual. Uma rebelião 

cultural em rede, com projectos aos quais se pode aderir espontânea e 

anonimamente, evitando o estado de vigilância total que caracteriza as 

cibercracias (um agressor em cada cidadão), servindo-se das estratégias 

agressoras e triunfalistas, convertendo-as em força disseminadora  das 

suas ideias, contrariando  a  teoria do consentimento que se alicerça na 

brutalização humana, na indiferença e passividade perante o  saque à 

escala global, perpetrado pelas mega corporações. 

 

Projectos como «Yomango» (eu roubo) nascem nas redes 

(Internet), criam sites em que apresentam manifestos como «10 

sugerencias para un estilo de vida Yomango: porque la felicidad no se 

puede comprar» (10 sugestões para um estilo de vida Eu Roubo: porque a 

felicidade não se pode comprar), e somos introduzidos neste projecto por 

um conjunto de intenções esclarecedoras: 

«”Comprar” es un acto de obediência. YOMANGO es un estilo 
desobediente. YOMANGO es la mano que, en una danza insumisa 
explosiva e irreductible, traza en el Aire de tu centro comercial el arco  
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del deseo, sin mediaciones: directo del estante a tua bolsillo, sin dinero 
ni tarjetas. YOMANGO no es robo: la propriedade s el robo.»3  

 

A falência das grandes narrativas agregadoras, cujo ideário, por 

mais apelativo que seja, é banalizado, enferma pela sua estratégia 

triunfalista e substitutiva que visa culminar no derrube da ordem 

instituída, esbarrando, quase sempre, na complexidade inerente à 

pluralidade de pontos de vista dos seus próprios proponentes. Esta 

pretensão triunfalista (na ausência dos conflitos armados), nos estados 

democráticos, é esbatida e absorvida sistemicamente, inviabilizando-a e 

absorvendo-a legislativamente, criando «molduras legais» que 

desvitalizam a dissidência e desobediência civil, conduzindo-a para 

«locais» apropriados à sua discussão, desde que isso não colida com os 

interesses instituídos, dificultando (na prática inviabilizando) as suas 

pretensões, por melhor que sejam, e simultaneamente a participação 

efectiva dos proponentes na condução de matérias que apenas podem ser 

ritualizadas pelos políticos. É contra este «não-estado» que promove o 

«não-pensamento» e os actos pré-determinados, que algumas tribos 

electrónicas se insubordinam.  

 

 

O «citor» percebeu (Maio de 68) que a aquisição do maior 

número de competências, toda a flexibilidade e formação ao longo da 

vida (higt tech), não significavam ter melhor vida (low life), permitiam-

lhe ficar numa qualquer bolsa de excedentes enquanto se efectivavam 

deslocalizações para parte incerta, com a certeza de mão-de-obra escrava, 

a coberto da hipócrita competitividade e da desadequação tecnológica.  

 

                                                           
3 10 sugerencias para un estilo de vida YOMANGO: porque la felicidad no se puede 
comprar. – http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/02/306659.shtml. 
Consultámos também a propósito do projecto YOMANGO: 
http://www.relelion.org/cultura/yomango230403.htm  
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A crescente consciência de marginalização, exclusão e absurdo 

por parte do «citor», é directamente proporcional à sua desilusão e ao 

crescimento do topos (territorialidade) tecnológico (onde tudo se decide – 

a não terra da abundância). A condenação do homem ao desastre da 

errância tecnológica (Heidegger) provocou uma mudança profunda em 

termos imagéticos, nas minorias sensíveis, com especial destaque para os 

artistas e, de forma geral, para os universitários, associada à 

individualização espontânea da pirataria dos conteúdos, avassaladora, 

totalmente imprevisível, transformando alguém que na vida real, tem uma 

vivência silenciada, só contrabalançada pela sua identidade virtual,  capaz 

de invadir e descodificar qualquer código de segurança (password) sem 

especial simpatia, ignorando qualquer ideologia ou grupo político, tal 

como é ignorado. 

 

 

6.6.2 CYBERPUNKS, MOTORES DE  TRANSGRESSÃO 

 

A ciberexistência do «citor» deve-se, em grande medida, ao 

território virtual chamado cyberespace (ciberespaço), composto por 

objectos informáticos multidimensionais, redes de redes, incontroláveis 

na sua imaterialidade. Ciberpaço é um termo criado por William Gibson 

no livro de ficção científica - Neuromante (1984), definido por si como: 

«O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente 
por biliões de operadores legítimos, em todas as nações, por 
crianças a quem estão a ensinar conceitos matemáticos. Uma 
representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os 
computadores do sistema humano. Uma complexidade 
impensável. Linhas de luz alinhadas no não espaço da mente; 
nebolosas e constelações de dados. Como luzes da cidade, 
retrocendo.»4

                                                           
4 GIBSON, William - Neuromante. Trad. de Fernando Correia Marques. Lisboa: 
Gradiva, 1988. 299 p. (Col. Contacto, 4). p. 65. 
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A comunidade científica norte-americana apropria-se desta  ideia 

que veiculava; um campo-espaço cibernético infinito, no qual confluem 

todos os media digitalizados, os computadores, as redes, as 

telecomunicações, libertando uma memória incomensurável, de um rigor 

nunca atingido pela mente humana e coisifica a ficção, materializada em 

plataformas tecnológicas de matriz digital. 

 

O termo cyberpunk1, também denomina uma corrente literária de 

ficção científica, surgida nos anos 80, nos Estados Unidos, e cujos  

principais representantes são: William Gibson, Bruce Sterling, Mark 

Dery e Rudy Rucker.  De uma forma geral Cyberpunk é um rótulo que 

agrupa uma das «tribo electrónica», derivada dos hackers (ácaros)  dos 

anos 70, estes sim, especialistas em informática com formação 

universitária, que se revêem numa «conspiração dos sábios».  

 

As personagens desencantadas criadas por estes autores, 

movimentam-se nas cibercracias dominadas por elites anónimas,  

governos opressivos, multinacionais tirânicas, mescladas por 

radicalismos religiosos que se confundem com software dedicado à 

gestão do espírito, que transformam a vivência dos humanos num 

pesadelo. Um mundo caótico feito de alianças momentâneas de grupos de 

dissidentes organizados, que actua em esferas em que os poderes se 

exercem na total impunidade, baseados na trilogia letal (para os 

humanos) da inteligência artificial, das tecnologias de comunicação-

informação de matriz digital e da engenharia genética, o que permite criar 

clones, réplicas dos humanos, órgãos humanos,  cyborgs (cyb-cibernética 

                                                 
1 Contrariamente à versão oficial, o termo cyberpunk não é criado por William Gibson, 
mas por Bruce Bethke, que apresentou um artigo à Isaac Asimov’s Science Fiction 
Magazine intitulado «Cyberpunk» em 1980, mas virá apenas a ser publicado em 1983 no 
Amazing Science Fiction Storie., Vol. 57, nº 4, Nov. 1983. Encontrámos a versão 
integral deste artigo com introdução de Bethke no seguinte endereço: 
http://www.infinityplus.co.uk/stories/cpunk.htm  
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+ org-organismo: ciborgues), organismos cibernéticos que utilizam 

cérebros humanos, mas que consideram obsoleta a carne, atingindo a 

capacidade de criar biomáquinas que os assistem na constante procura de 

autonomia. 

 

William Burroughs e Timothy Leary assumem o papel de profetas 

no imaginário dos cyberpunks. Pela sua qualidade ficcionista foram 

capazes de nos fins dos anos 80, desenvolver uma programação para 

realizarem o primeiro mind movie (filme mental) em que o espectador 

poderia escolher qual a personagem desejada, estando o enredo principal 

ancorado no   Neuromante,  de William Gibson cujas personagens 

ahistóricas são mistos de hacker com cyberpunk, personificada por Case, 

figura central do livro de Gibson, cujo comportamento é amoral, 

apolítica, sem passado nem futuro, que se pode descrever como um 

cowboy (mercenário informático) que pirateia e rouba informações, que 

utiliza as mais sofisticadas ferramentas electrónicas, para em seguida as 

transaccionar com o propósito de benefício individual.  

 

O movimento cyberpunk contém todos os ingredientes do neo-

tribalismo informático, eminentemente ahistórico, porque se reporta 

sempre ao presente, tal como confirma Rudy Rucker, num artigo que se 

intitula: On the Edge of the Pacific (No Topo do Pacifico-1992), 

publicado na revista Mondo 2000, publicação de grande tiragem e 

divulgação do ideário cyberpunk. Referindo-se ao posicionamento não 

conformista destes e à inevitável fusão entre humanos e máquinas, em 

que estas estão a  assumir cada vez mais funções humanas (mimetizam o 

comportamento humano) e em que os humanos estão a ser levados para 

dentro das máquinas, adaptando-se aos seus processos e rotinas, abre-se 

um outro capítulo da humanidade sintetizado no New Edge (Novo 

Topo/Clímax), que requer um Great Work (Grande Obra) apenas intuída 
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como hiper realidade tecnológica que transcenderá  a compreensão 

humana porque gerará a própria vida.  

 

New Edge é uma noção generalista usada pela primeira vez em 

1989 na feira de imagem sintética - SIGGRAPH2 que provoca e estimula 

a osmose entre artistas, cibernética e uma nova consciência underground 

bastante conotada com o anarquismo científico que propõe harmonizar o 

homem com a máquina. O estado da arte é mostrado em conferências, 

como a Cyberarts International ou a Imagina .  

 

A entropia comunicativa entre máquinas e humanos foi 

intensificada e alargada pelos cyberpunks que concebem a naturalização 

das interacções informáticas, estabelecendo articulações entre as 

linguagens orgânicas humanas e as linguagens técnicas reservadas às 

máquinas, conseguindo desenvolver híbridos discursos facilitadores do 

entendimento entre computadores e humanos.  

 

Esta ciberconsciência subverteu uma tecnologia cujo design 

original concebia o controlo total de pessoas, bens e serviços, 

estabelecendo uma ciberbiocracia, e simultaneamente encaminhando para 

a legitimação eugénica (eugenia e sociedades concentracionárias) que 

erradicaria os indesejáveis, substituindo-os por protótipos mix (ciberbio) 

devidamente manipulados. Esta antevisão de uma «solução final» levou à 

crescente transgressão das normas, leis e sistemas punitivos impostos 

através da utilização indevida e devolução armadilhada dos próprios 

instrumentos de controlo, reequacionados como uma força descontrolada 

e poderosa, mesmo se exercida a nível individual. 

                                                 
2 SIGGRAPH é uma conferência anual sobre computadores e grafismo que teve início 
em 1974 nos Estados Unidos, possuindo categorias como Arte, integrando subcategorias 
como:  filme, literatura, música e  televisão.  
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Os cyberpunks passaram a ter uma relação de convívio com as 

novas tecnologias e tornou-se pacífico a introdução de implantes no 

corpo, desdramatizando, com alguma inocência, o cenário aterrador da 

emersão apocalíptica, consequência dos dispositivos tecnológicos, 

ignorando que todo e qualquer conteúdo se concebe na realidade como 

mera expressão desta nova razão cibernética. 

 

As trocas e influências visionárias desta mitologia tecnológica são 

difíceis de determinar. O imaginário cyberpunk é influenciado pela 

produção cinematográfica como o 2001: Odisseia no Espaço de Standley 

Kubrick (1968), no qual os diálogos desenvolvidos pelo computador 

HAL-9000, uma geração de máquinas inteligentes, projectam a 

instauração da tecnodimensão (inquietante) ao dizer o seguinte:  

«Nunca nenhum computador 9000 cometeu um erro, nem 
distorceu informações. Numa definição prática, fomos todos 
construídos à prova de erro». David, um dos membros da nave 
Discovery One fala do HAL: «Ele é o sexto membro da tripulação. 
Adaptamo-nos rapidamente à ideia de que ele fala e pensamos nele 
como se fosse outra pessoa». Por último o HAL define tarefa-trabalho: 
- «A minha responsabilidade envolve todo o funcionamento da nave, e 
por isso estou sempre ocupado. Entrego-me, o mais possível, ao serviço 
que for necessário o que é, suponho, o que qualquer entidade 
consciente mais pode desejar». 

 
Na continuidade do 2001 surge o «2010 - O Ano do Contacto» 

(1984) de Peter Hyams, onde se faz a apologia da reconciliação entre as 

super potências (Russos e Americanos) e entre máquinas inteligentes e 

humanos. Uma equipa mista de cientistas, que se coloca acima dos 

mesquinhos jogos políticos, viaja numa nave de origem russa, a Leonov,  

com a missão de reactivar a Discovery (a nave do 2001) e observar o 

enigmático monolíto avistado pelo astronauta David Bowman no 2001. A 

reactivação do HAL – 9000 só é possível graças ao Dr. Chandra, um 

cientista co-assistido pelo computador SAL, que consegue perceber o 

comportamento anómalo de HAL, chegando à conclusão de ter ocorrido 
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um «laço moebius», que corresponde a uma contradição insolucionável  

para os computadores programados por objectivos, provocado por 

directriz humana, que ordena o encobrimento, dos reais objectivos da 

missão à tripulação que se encontrava em hibernação, podendo o Hal 

prescindir da vida destes, caso fosse necessário, o que veio a verificar-se.   

 

A fronteira entre aquilo que os humanos consideram a vida e a 

morte é manifestada pela presença espectral de Bowman, enquanto 

consciência, mantendo intacto e inviolável o enigma do monolíto 

(Kubrick ). Contudo, o acto de reconciliação com as máquinas recupera a 

noção de verdade como condição de sacrifício das próprias máquinas em 

nome da humanidade, expresso no agradecimento de HAL ao Dr. 

Chandra por este lhe ter dito a verdade sobre a sua própria destruição, 

mas que esta contribuiria para a salvação da tripulação no regresso à 

Terra. Por último, HAL, com o seu olho vermelho inexpressivo pergunta-

nos se sonhará, ao que o Dr. Chandra responde que não sabe, deixando 

em aberto o desejo maior do inconsciente como parte da própria 

significação da indentidade. 

 

Os filmes de culto dos cyberpunk, gerem a desilusão provocada 

pelas cibercracias, contrapondo a humanidade que advém do livre e 

gratuito acesso às altas tecnologias, determinante para o melhoramento da 

qualidade de vida dos humanos,  como em Blade Runner (Blade Runner- 

Perigo Eminente -1982) de Ridley Scott,  em que os Replicants-Nexus 6, 

são robots fabricados na Tyrell Corporation, muito semelhantes aos 

humanos, possuindo determinados atributos consoante as actividades a 

que se destinam e, segundo os diálogos do filme, conseguem ser: 

 
 «(…)superiores em força, agilidade e com inteligência equivalente aos 
engenheiros genéticos que os criaram, são idênticos aos humanos, 
excepto nas emoções. Mas passados alguns anos são passíveis de 
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desenvolver reacções emocionais próprias. Ódio, amor, medo, raiva, 
inveja... Por isso foi-lhes adaptado um dispositivo de segurança: Quatro 
anos de vida (...)».3  
 

Torna-se incómodo perceber que a biomáquina chamada  Roy 

Batty é capaz de salvar alguém que o persegue com o objectivo de o 

abater, e ainda ter tecnovivência que se traduz num posicionamento 

filosófico perante um caçador-perdador de biomáquinas, representado por 

um humano, Deckard B-26354, desprovido de humanidade, um 

mercenário ex-polícia, ex-blade runner, e ex-assassino, mas que acaba 

por se fascinar por um protótipo fora de série chamado Rachel, realizado 

e concebido por Eldon Tyrell que dirigue a Tyrell Corporation cujo lema 

é: «mais humanos do que os humanos". 

 

A filmografia cyberpunk é vasta4 e apenas nos centrámos em dois 

dos filmes de culto, Blade Runner e Johnny Mnemonic (1995), de Robert 

Longo, nos quais o mundo está ameaçado pela contaminação do SDN – 

Sindroma de Debilitação Nervosa, cuja cura é desconhecida. É gerada 

uma tensão permanente entre corporações biotecnológicas pós-estados, 

como é o caso da Pharmakon, defendida por organizações criminosas que 

cumprem contratos que defendem os interesses dessas corporações, 

eliminando qualquer dissidente em qualquer parte do planeta. Nos 

antípodas encontram-se os loteks, um movimento de resistência à imagem 

dos cyberpunks, iniciado nas ruas, pleno dos restos da humanidade, 

contraponto do terror imposto pelas cibercracias, cujas identidades são 

revestidas por  pseudónimos electrónicos como J-Bone.  

 

                                                 
3 Fragmento de diálogos do filme: Blade Runner, Ridley Scott, Michael Deeley, 1982 
4 Apenas a referência a alguns filmes de culto dos Cyberpunks: Existenz, David 
Cronenberg, Robert Lantos, Andras Hamori & David Cronenberg, 1999; Johnny 
Mnemonic, Robert Longo, Don Carmody, 1995; Nirvana, Gabriele Salvatores, Rita 
Cechi Gori, Vittorio Cechi Gori, Maurizio Totti, 1996; The Fifhy Element, Luc Bresson, 
Luc Bresson, 1997; The Terminator, James Cameron, Gale Anne Hurd, 1984. 
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É reforçada a praxis cyberpunk de pirataria como elemento de 

sobrevivência nas cibercracias e a forma de subverter o controlo das 

grandes corporações, através dos «correios mnemónicos», agentes de 

elite intervencionados cirurgicamente a nível neuronal, que passam a 

possuir implantes cerebrais capazes de duplicar a sua memória na casa 

dos gigabytes, o que lhes permite transportar muita informação, de 

elevada qualidade, mas não isenta de perigos, pois se excederem a sua 

capacidade podem ter falhas neurológicas irreversíveis. Este filme 

termina com uma mensagem de esperança em que a «cura para os males 

maiores» das cibercracias, como o SDN, está na divulgação e difusão do 

conhecimento pelas redes para todas as pessoas e gratuitamente, tal como 

preconizamos cyberpunks.  

 

 

6.6.3 CYBERPUNK, TECNO-IMAGINÁRIO 

 

No imaginário cyberpunk o corpo dos humanos, como última 

fronteira da consciência individualizada, diluiu-se na ritualização dos 

mass media. Estes funcionam, desde sempre, como agentes exteriores 

potenciadores do consumo que se transformam rapidamente em 

extensões-dispositivos que passaram a «medicamentar» 

institucionalmente (estados e privados) a imagética por medida, 

densamente povoada por imagens de empresarialização de cada  unidade 

produtiva (homem), em que se quer fazer crer que as competências são 

ultrapassadas e se tornam obsoletas à velocidade da luz, apenas 

reflectindo a arrogância política desvelada no «discurso deserto» das 

demotecnocracias que premeiam a implosão do imaginário 

individualizado, sacrificadando a vivência dos outros em nome de 

competições e competências difusas que instauram o «homem sem 

qualidades», programado no «bom senso» castrante do consentimento.  
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Fig. 81 – Imagens que fazem parte da ilustração de revistas de divulgação 
Cyberpunk, através das quais se ironiza a manipulação das novas tecnologias 
da informação e da comunicação pelos poderes tradicionais. 
 

A mitodologia tecno dos Cyberpunks, (no future – sem horizonte) 

está enraizada na crescente exclusão pós-industrial (trabalhador-unidade 

de produção de bens materiais) e simultaneamente ancorada na 

hiperalienação circunscrita pela cultura pop e seus derivados, como sejam 

os modelos pop star, adaptados aos pop star programmers 

(programadores de videojogos), pseudo-produtores de objectos culturais, 

um dos sectores que mais tem contribuído para a instauração da 

cibercultura, bem como a cyberpop, ou o som high tech (Billy Idol – 

álbum Cyberpunk). 

 

O neotecno-tribalismo, no qual podemos incluir os movimentos e 

grupos de contracultura, que se servem e se «alimentam» das novas 

plataformas tecnológicas de informação e comunicação,  gerem 

cirurgicamente a tensão constante entre o anunciado colapso sistémico 

(crach) e a pirataria que suga esse mesmo sistema, de forma a 

continuarem a ser «predadores anónimos – S.A.». Estabelecendo paralelo 

com o «citor», este interpreta a pirataria como devolução do «saque 

legal» perpetrado por qualquer transnacional, sem o associar ao 

parasitismo do qual são acusados os cyberpunks. O «citor» encontra nesta 

estratégia de colapso, um posicionamento ciberanarquista directamente 

proporcional à legitimação da punição, que se radicaliza na 

intangibilidade   daquilo  que se  digitaliza. O cyberpunk percebeu que, se  
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abandonasse e entregasse a carne do corpo às cibercracias, negava a 

própria identidade, mas acentuaria a neutralização sistémica, ao assumir 

uma identidade colectiva difusa, aparentemente rebelde e que se revê no 

crach (implosão do sistema), conseguiu adquirir a forma de 

sobrevivência programada de um vírus na transmutação, propagação e 

apropriação («ver sem ser visto»), agindo em função de determinados 

padrões de informação, fazendo a apologia da pirataria como negação do 

consumo sistémico imposto pelas cibercracias e contribuindo para a 

reflexão sobre a liberdade, o livre pensamento, a cibercultura, como um 

outro território para uma outra humanidade.  

 

O marketing de bens imateriais publicitados na Internet, grande 

parte das vezes, são «dejectos» que continuam a configurar 

programaticamente a música como difusora de mensagem «matraca», o 

cibersexo, ou a virtualização da sexualidade, em que podemos fecundar 

máquinas, utilizar drogas que deixaram de ser nocivas e adquiriram a 

fiabilidade química da longevidade, proporcionando ciberviagens, 

tecnoconsciências que nos projectam nos confins do ciberespaço, 

esquecendo as constantes imagens de violência e sacrifício, como terror 

subliminar administrado em doses suportáveis para o corpo, mas 

destruindo qualquer forma de organização alternativa, a ciberverdade. 

 

Os cyberpunks foram capazes de identificar o único sector 

sagrado das cibercracias, a «especiaria do conhecimento», e é aqui que se 

diferencia a atitude do «citor» da do cyberpunk, pois o primeiro apresenta 

e alimenta uma estrutura de esperança, feita de argumentação e actuações 

que visam recuperar e recentrar a dimensão humanista intuída no presente 

momento histórico, tanto fora (natureza) como dentro (ciberespaço), ao 

passo que o cyberpunk devolve, ataca e sabe provocar «hemorragias» 
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(Internet) cuja extensão inviabiliza determinados domínios das 

cibercracias, utilizando as próprias armas do adversário para o 

neutralizar.  

 

O cibermisticismo é fortemente influenciado pelo hinduísmo e 

budismo que marcaram os beatniks, os hippies e de forma geral, os 

movimentos de contracultura e é intensificado através do recurso às 

drogas, desde as anfetaminas às heroínas (chemical generation-geração 

química), entendidas como expansão da consciência, no sentido da 

transcendência, mas que descambaram na viciação dessas mesmas 

gerações e posteriores programas de «combate à droga» protagonizados 

por quase todos os governos ditos democráticos. Os cyberpunks também 

utilizam drogas, mas chamam-lhes «drogas inteligentes», substâncias 

estimulantes da actividade cerebral. Essas drogas são testadas, 

«investigadas» na senda de Aldous Huxley e Timothy  Leary, mas a 

verdadeira ciberdroga cria dependência total traduzida numa verdadeira 

obsessão pelas novidades tecnológicas tanto hardware como software. 

  

Os drug designers (designers de drogas) conceberam «drogas 

inteligentes» do tipo ecstasy, para as festas espontâneas (raves), 

normalmente marcadas via electrónica, onde os ravers convergem em 

espaços públicos ou privados, ocupados temporariamente. Esses 

encontros realizam-se ao som de música techno, trajados a rigor, com o 

seu look (visual) cyberpunk (indumentária, tatuagem e maquilhagem 

específicas), «disparando» ou falando em alta velocidade e 

monocordicamente, simulando a ausência de qualquer interferência 

emocional como se estivéssemos a dialogar com algo que já não é da 

esfera do humano. 
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Fig. 82 – Arquitecturas de biomáquinas em que os dispositivos tecnológicos são introduzidos 
no corpo através de nanotecnologias «naturalizando» a aceitação de se modelar o corpo 
conforme se deseje sob o olhar atento das super-máquinas que tudo vigiam. O look dos 
cyberpunk, é muitas vezes «retro», como se nostalgicamente quisessem viver numa 
alucinação consensual securizante de um tempo natural. 

 

O desejo maior do cyberpunk é existir no ciberespaço enquanto 

programa, onde é possível projectar imagens de todos os universos, 

modificáveis pela «fabricação» matemática da imagem digital, geradas 

em tempo real, conduzindo-nos ao estado de écrâ em que a 

ciberexistência se mede em função do perfeccionismo dos simulacros, 

alterando a própria noção de registo do real1, tal como nos diz Jean 

Baudrillard, um dos autores mais apreciado pelos cyberpunks: 

 
 «(…)Tudo é retomado pela simulação. As paisagens pela fotografia, as 
mulheres pelo argumento cinematográfico sexual, os pensamentos pela 
escrita, o terrorismo pela moda e pelos media, os acontecimentos pela 
televisão. As coisas parecem não existir a não ser através deste destino 
estranho. Podemos perguntar-nos se o próprio mundo não existe apenas 
em função da publicidade que lhe pode ser feita em outro mundo». 2

 

Grande parte dos cyberpunks  cria um nome electrónico, como 

exemplo Michael Synergy, Phiber Optik, Acid Phreak ou Mr. Goodbytes. 

Defendem o «parasitismo revolucionário», sugerem que quanto mais 

digital se tornar a sociedade mais importante será a dependência e o papel 
                                                           
1 Nicholas Negroponte, quando foi «Chief Visionary» dos Media Lab, do MIT 
(Massachusetts Institute of Tecnology) já considerava que os modelos matemáticos se 
iriam sobrepor às captações realizadas em contexto real, (modelos naturais) pois a 
fiabilidade e coerência dos objectos informáticos (modelos digitais) é 
incomparavelmente superior tanto em múltiplos contextos, detalhes e manipulação. 
2 BAUDRILLARD, Jean - América. Trad. de Tereza Coelho. Viseu: João Azevedo 
Editor, 1989. 137 p. (Col. A Terra Toda). p. 39. 
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do programador. Ironizam a seriedade do mundo económico (dinheiro 

digital – economia casino) e a ordem social digitalizada, (biometria – 

eugenia digital) através de constantes incursões como actos destrutivos 

ou actos de pirataria em proveito próprio. Michael Synergy confirma 

aquilo que expressamos ao dizer: «Eu sou uma mente inquiridora e desejo 

saber. Eu quero aprender e eles querem impor em tudo «a necessidade de 

saber».   

 

Gareth Branwin resume alguns princípios de uma conferência dos 

Cyberpunks, realizada na WELL (1992) - Whole Earth Electronic Link, 

uma das redes locais de S. Francisco mais utilizada por estes: 

 
«(…)A) The future has imploded onto the present. There was no 
nuclear Armageddon. There’s too much estate to lose. The new battle-
field is people’s mind. 
B) The megacorps are the new governments. 
C) The U.S. is a big bully with lackluster economic power. 
D) The world is splintering into a trillion subcultures and designer 
cults with their own languages, codes, and lifestyles. 
E) Computer-generated info-domains are the next frontiers. 
F) There is better living through chemistry. 
G)Small groups or individual “console cowboys” can wield 
tremendous power over governmemts, corporations, etc. 
H) The coalescence of a computer “culture” is expressed in self-aware 
computer music, art, virtual communities, and a hacker/street tech 
subculture. The computer nerd image is passé, and people are not 
ashamed anyone about the role the computer has in this subculture. 
The computer is a cool tool, a friend, important human augmentation. 
I) We’re becoming cyborgs. Our tech is getting smaller, closer to us, 
and it will soon merge with us. (…)»3

 

Deixou de ser importante aquilo que se conhece. Pergunta-se quão 

rápido és? Qual a densidade da informação infiltrada? E se é ou não 

interessante. A volatilização dos conteúdos está associada à velocidade e 

esquecimento que convergem na implosão da instantaneidade do tempo 

                                                           
3 BRANWIN, Gareth – A User’s Guide to the New Edge. Mondo 2000. Thames and 
Hudson. Berkeley: (1994), p.66. 
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real. O «homem sem qualidades» está ausente do pensamento, porque 

não pode perder (imaginário) aquilo que já não possui, mesmo que não 

tenha consciência disso. A retórica letal do discurso político das 

demotecnocracias utiliza o indicador imperativo do «choque 

tecnológico», da «mobilidade», da «globalização», das «competências» 

da «concorrência», mas sabe que a monitorização dos projectos e a 

maximização dos seus impactos são constantemente reequacionados na 

perspectiva economicista que apenas processa cálculos em função de 

objectivos previamente definidos por poderes difusos, anónimos, 

parasitários que em nada têm contribuído para a qualidade de vida dos 

biliões de excluídos a que a humanidade foi votada (democracia, trabalho 

escravo, nomadização e guetos). 

 

Os cyberpunks, ao apropriem-se das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, consideram-nas como psicoactivas e 

antevêem na realidade virtual, assim como na  imagem holográfica, o 

futuro território de representação (ciberespaço) e do próprio enraizamento 

da memória na cibercultura, recuperando o sentido do pensamento que 

reflecte e medita (Martin Heidegger) sobre as coisas que interessam à 

humanidade e que estão cada vez mais ausentes do controlo das máquinas 

que calculam a construção de cenários ditos inteligentes.   

 

Luc Sala, um dos organizadores do primeiro encontro de 

cyberpunks na Europa, em Amesterdão em 1993, chamava a atenção para 

o papel desempenhado pelos videojogos na estruturação do imaginário 

das gerações mais novas, bem como para a crescente hiper realidade das 

personagens e perfeccionismo da simulação das tecnologias intelectuais 

humanas e  para o reconhecimento da linearidade lógica provocada pela 

contaminação vídeojogo operada nesses jovens que já não se reconhecem 
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nos discursos oficiais de sacrifício, podendo adquirir a configuração de 

hackers, cracker, cowboy ou datacop. 

 

O grande slogan «a informação quer ser livre» introduz-nos na 

ditadura dos hipertextos, nos acessos a conteúdos de grande interesse, 

mas pagos a todos os níveis, no contrato de aluguer das redes como a 

Internet, na «especiaria do conhecimento» transformada em mercadoria 

omnipresente. Os cyberpunks utilizam o «cortador», um programa 

informático necessário para «cortar» as defesas das grandes organizações 

baseadas no ciberespaço que, na realidade, dirigem os desígnios da 

humanidade.   

 

O papel do «cortador» (nome atribuído ao agente-programa que 

penetra as defesas dos  programas visados) é praticar um acto de pirataria 

na empresa detentora de conteúdos de maior interesse, normalmente 

económico (banca, seguradoras, organismos públicos ou outros),  da qual 

é sacada a informação desejada, retirando-se de forma indolor e sem 

deixar rasto, tal e qual como fazem essas empresas com os consumidores. 

Quantos de nós não nos sentimos defraudados pela subida do preço do 

petróleo pela suspeição, rumor ou boato de uma guerra regional 

inventada, ou a carta da seguradora que nos chega a qualquer altura do 

ano a dizer que o aumento se justifica por ajuste da política da 

companhia, ou a cobrança indevida pelo cálculo da tarifa de uma água 

imprópria para consumo. Infelizmente haveria toneladas de exemplos…   

 

O cinema, a televisão, a banda desenhada, a literatura de ficção 

científica, a Internet, as redes locais, as raves, os zines (publicação em 

suporte de papel de pequena tiragem), as revistas e os videojogos 

propagam o imaginário dos cyberpunks ancorado em realizadores como o 

mítico Ridley Scott  (Blade Runner), ou Terry Gilliam (Brazil), ou 
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George Miller (e a saga do Mad Max) e Paul Verhoeven (Total Recall) 

entre outros. O incrível Max Headroom (1987-1988),4 um actor virtual 

criado pela Network 23 para uma série de televisão, que caricaturava os 

apresentadores dos noticiários de televisão um pouco como os actuais 

«borda d´água» nacionais, (infotainment – misto de desinformação com 

entretenimento) e ainda o documentário Cyberpunk: The First Program 

of the Next Century (1990) realizado por Peter von Brandenburg, que nos 

dá um plano panorâmico sobre a cibercultura e os cyberpunk em 

particular, onde são entrevistados William Gibson, Timothy  Leary e uma 

série de outras personalidades que se mantêm sob camuflagem 

electrónica para dificultar o seu reconhecimento. 

 

 A banda desenhada é outro meio de divulgação da mensagem 

cyberpunk, com desenhadores como Tom Haven e Bruce Jensen que 

tornam visíveis as visões de Neuromante (1989) ou Alan Moore e Dave 

Gibbons que criam o Watchmen (1987). Na música, Billy Idol lança um 

disco intitulado Cyberpunk (1993), Vangelis faz a música de Blade 

Runner, e à medida da crescente qualidade das placas de som dos 

computadores, começam a proliferar as bandas techno das quais apenas 

citamos a Front 242, a Ministry, a Pelican Daughters, a Sado Nation e a 

Young Gods5.  

 
                                                           
4 Esta série televisiva produzida «in vitro» (Network 23) teve a particularidade de 
conceber um dos primeiros actores virtuais (Max), utilizando os lendários computadores 
AMIGA 1000, que à data eram as máquinas que melhor tratavam gráficos e imagens a 
2D E 3D. Max, enquanto personagem, devolvia ao espectador o estereótipo dos 
apresentadores mass media das cadeias de televisão norte americanas, com um imenso 
sorriso de plástico, olhar de hipnotizador de feira, visual «salada de frutas» e 
papagueando sons ( Twenty minutes into de future-20 minutos no futuro) que vagamente 
têm a ver com informação.   
5 Também neste período se desenvolvem pesquisas no domínio da música de expressão 
erudita com a utilização dos computadores, da qual temos conhecimento pelas 
publicações do Leonardo Music Journal, membro da Sociedade Internacional de Artes 
Ciências e Tecnologia, sendo. A edição é acompanhada por um CD áudio no qual se 
divulgam novos compositores, como música electroacústica de compositores latino 
americanos ou inovação na composição japonesa contemporânea. 
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Os zines são publicações efémeras e de periodicidade muito 

irregular, em papel de pequena tiragem e circulação reduzida, 

semelhantes aos folhetos de divulgação utilizados pelos universitários, 

cujo conteúdo vai da banda desenhada, edição de programas piratas que 

ensinam literalmente como roubar, assaltar digitalmente, um espaço para 

micro artigos de opinião das minorias, anúncios, entrevistas com as 

celebridades e toda uma miscelânea de informações que fazem parte da 

ideologia cyberpunk, mas cujos nomes de alguns dos zines são 

indicadores desse estar contestatário: Extropy, Going GaG,a High-Tech 

Nomadness, Science Fiction Eye e 2600. As revistas de grande tiragem 

como a Mondo 2000, a Whole Earth Catalog e a Future Sex y Wired, para 

além dos artigos em formato hipertexto, profundamente ilustrados, 

normalmente reservam parte da publicação (galeria) para a participação 

de cyberartists.  

 

O meio privilegiado de circulação da informação e comunicação 

dos cyberpunks é o ciberespaço. Começaram pelos velhos boletins 

electrónicos postos a circular nas redes locais, editados individualmente 

ou em grupo, oferecendo todo o tipo de informações e serviços dirigidos 

às comunidades e tribos electrónicas, alimentando a aura de fora do 

controlo do big brother (grande irmão – George Orwell). Uma das redes 

locais mais utilizada pelos cyberpunks foi a WELL (Whole Earth 

Electronic Link) na zona de S. Francisco, actualmente é a Internet onde 

podemos encontrar milhares de sites sobre e dos cyberpunks. 
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6.6.4 GRAFFITI – LOW LIFE EM ESPAÇOS DETRITO 

 

No paradigma high tech - low life, que temos vindo a desenvolver, 

sectorizámos os aspectos da existência virtual do «citor» através do 

paralelismo com os cyberpunks, uma das muitas tribos electrónicas 

situada na territorialidade virtual do ciberespaço (high tech). O «citor» 

considera a cibercultura como hipótese de um novo solo de enraizamento 

humanista, no entanto reconhece a dificuldade em defender esta hipótese, 

pois para além da sua teorização, a condição vivencial nas sociedades 

pós-industriais, tornou-se quase insuportável, inviabilizando qualquer 

alteração concreta que não se paute por acções directas no estrito sentido 

da sobrevivência, o que condiciona e limita esse enraizamento humanista. 

A própria «alucinação consensual» do ciberespaço, enquanto horizonte 

de humanidade, está cada vez mais contaminada pela linguagem e 

retórica do poder instituído em que os rótulos de «legalidade», «crime de 

pirataria», «direitos de autor», «propriedade», «acesso reservado» e 

«custo por nível» são indicadores da transposição dos modelos 

dominantes nas demotecnocracias que, a breve trecho, se transformarão 

em cibercracias. 

 

Neste contexto de desmemorização constante, o recurso à 

memória, como ponto de ancoragem, reencontra no papel da subversão 

artística, formas de resistência semelhantes às que marcaram as últimas 

décadas do século XX, em que o espírito de contracultura  foi 

determinante para a surgimento de alternativas que se consolidaram como 

movimentos artísticos, como a Pop Art1, viragem esta que se 

convencionou de Pop (popular), assim rotulada pelo crítico inglês 

                                                           
1 O projecto estético da Pop Art é muito bem apresentado por Edward Lucie-Smith no 
livro: AAVV - Concepts of Modern Art. Londres: Thames and Hudson, 1981. 384 p. 
ISBN: 0-500-20186-2. 
 

 363



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 
Lawrence Alloway em 1954, com antecedentes no Dadaísmo, fazendo a 

transmigração da icónicidade estereotipada da cultura de massas, 

personificada no consumidor passivo e nas suas estratégias intelectuais de 

colagem e fragmentação, para as deslocar e integrar numa atmosfera 

artística elitista. 

 

Esta transfiguração operada pela Pop foi fantástica e corrosiva, e 

comprometeu a capacidade de destrinçar, num determinado contexto 

histórico as imagens elitistas (high) das banais (low) que fazem parte do 

quotidiano e do imaginário do consumidor anónimo. A estratégia deste 

projecto estético, enquanto pensamento plástico, residia na apropriação 

das imagens simplificadas da publicidade, das bandas desenhadas, dos 

cartazes, das estrelas de cinema, das supe rstars, imagens nomadizadas 

em constante fluxo, uniformizantes, alienantes, provenientes em grande 

medida dos arsenais dos mass media. 

 

A Pop, contrariamente ao estereótipo montado pela História da 

Arte e fundamentalmente pela Crítica da Arte, repete o arquétipo 

tradicional tardo modernista de legitimação, numa perspectiva 

conservadora de substituição, mas contribuiu para a solvência da 

identificação clara do que era uma obra de arte, quase sempre relacionada 

com as categorias tradicionais, pintura e escultura, predefinidas pela 

cultura elitista dominante. A representação do imaginário das elites tardo 

modernistas é, ainda hoje, visível nas políticas culturais hegemónicas, a 

título de exemplo basta ver a programação do Museu Guggenheim de 

Bilbau. Todavia, a coexistência com o imbricado de outras manifestações 

artísticas não emanadas de si, tornou-se uma realidade a partir do 

momento em que o estatuto de obra de arte passou a ser atribuído a 

qualquer objecto do quotidiano, vulgar, banal e reproduzível ao infinito.  
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A  apresentação ou representação de uma máquina de escrever, 

um telefone, uma lata de conserva ou de um fragmento de banda 

desenhada feito por Roy Lichtenstein ou uma magnífica paisagem de 

David Hockney, para não falar de Andy Warhol ou Allen Jones,  

passaram a ser aceites através da sua mostra nos lugares de sacralização, 

nos supermercados da cultura, nos museus, nas fundações, nos centros 

culturais, nas grandes feiras de arte, tornando-se únicas, raras, valiosas e 

aparentemente realizáveis por qualquer «homem sem qualidades», sem  

qualificação específica, o que mudou globalmente o panorama artístico à 

escala mundial.  

 

O campo artístico tornou-se um «domínio de detritos» à imagem 

do «espaço detrito» em que se transformaram os subúrbios das 

sociedades industrializadas, à medida da destruturação do estado, ou os 

centros ordenadores, ou das praças de consagração artística como Paris, 

Berlim ou New York, que caracterizam as demotecnocracias. Passamos a 

considerar os antigos bairros operários situados geograficamente nas 

periferias, como sectores de alto risco que é preciso circunscrever, mas 

nos quais as actuações são apenas punitivas e repressivas. A ideia de 

globalização e da assunção da culture digest norte-americana está 

directamente dependente da  vertiginosa desregulação do estado, 

(recheado de tecnocratas) em que se legisla cirurgicamente a favor deste 

ou daquele parceiro, evitando «danos colaterais» ou «acidentes com fogo 

amigo», com o propósito inumano da economia hiperliberal como retrata 

Viviane Forrester:  

«Uma economia virtual que apenas tem a função de fazer a 
cama à especulação, aos seus lucros provenientes de «produtos 
derivados», imateriais, em que se negocia o que não existe. Compra, 
por exemplo, dos riscos virtuais ligados a um contrato mesmo em fase 
de projecto, e, depois, dos riscos assumidos pela compra desses riscos, 
eles próprios incluindo, cada um, mil e um outros riscos sempre 
virtuais que são, por sua vez, objecto de outras especulações sempre 
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virtuais – apostas e mais apostas nessas apostas, tornadas nos objectos 
«reais» dos Mercados..»2  

 

Fig. 83 – Fachada principal da Faculdade de Belas-Artes (à esquerda) na década de 80, com 
intervenções plásticas realizadas pelos alunos e paredes na zona de Lisboa (à direita) com graffitis 
datados do ano 2000. As cidades tornaram-se «não lugare», com zonas mais ou menos perigosas.   

 

Perante este cenário de inumanidade,  Furio Colombo, já nos anos 

70, fala das «zonas de vietnamização»3 das cidades, feitas da razão da 

irracionalidade da economia, transposta para a matriz do competitivo 

mundo das artes cuja gestão empresarial da cultura passa pela gestão da 

programação de um centro cultural de uma fundação, para o qual é 

necessário cativar vários públicos, ter uma oferta variada que os abranja e 

cada vez mais direccionada e rebocada por «eventos mix» espectaculares, 

multidimensionais, comemorações para as quais basta estar presente. A 

hipocrisia do discurso político procura manter o cenário do contexto de 

competição internacional à escala mundial, transversal a todas as 

actividades, como se fosse possível fazer saltar sociedades cujo estádio 

de desenvolvimento se situa na pré-industrialização para a pós-

industrialização, fazendo crer que esta transição será benéfica, rápida e 

indolor, distanciando-se cada vez mais dos problemas concretos dos 

cidadãos, pautando a sua conduta pelo habitual «nós e os outros». 

 

                                                           
2FORRESTER, Viviane - Uma Estranha Ditadura: a opressão ultraliberal.Trad. de 
Freitas e Silva. Lisboa: Terramar, 2000. 199 p. (Ideias , 2). ISBN: 972-710-268-9. p.19. 
FORRESTER, Viviane - O Horror Económico.Trad. de Ana Barradas. 4ª ed. Lisboa: 
Terramar, 1997. 179 p. ISBN: 972-710-162-3. 
3 COLOMBO, Forilo – Poder, grupos y conflito en la sociedad neofeudal. ECO, 
Umberto; [et al.] - La Nueva Edad Media. Trad. de Carlos Manzano. 2ª ed.Madrid: 
Alianza Editorial, 1984. 157 p. (El libro de bolsillo , 524). P. 37-72. 
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O «citor» reconhece que os centros das cidades se desertificaram, 

são não lugares invadidos diariamente por desiludidos que sobrevivem no 

limiar do espectro da escravatura (empregado-desempregado), sem 

horizonte, sem visão. Nas  periferias, a destruturação do espaço torna 

visível e matérica da corrupção, amontoam-se construções clandestinas 

em forma de casas, locais a habitar por multidões em fuga, imigrantes 

vindos de continentes à deriva, amputados da sua identidade cultural,  

conduzidos aos  guetos a perder de   vista onde apenas encontraram 

outros excluídos, que de seu apenas julgam ter o corpo. 

 

Nos «territórios detrito» o tribalismo é uma realidade, pois é 

graças à formação desses núcleos que ainda é possível sobreviver. O 

graffiter é o punk sem a auréola, um excluído não conformista, invasor 

dos «condomínios fechados», porque as demotecnocracias reservaram-

lhe como cidadania a determinação e identificação como não-pessoas, tal 

como o realizador do filme «O Ódio»4   em que as paredes das  cidades 

são os muros dos guetos que identificavam os depósitos de sucata 

genética, (judeus)  écrãs dos infra mundos habitados por espécies 

transmutadas. 

 

Não deixa de ser interessante constatar que a ideia de high – low, 

no campo artístico, tem no início da década de 90, na programação do 

Museu de Arte Moderna em Nova Yorque,  uma exposição intitulada: 

High and Low: Modern Art and Popular Art, comissariada por Kirk 

Varnedde director do Departamento de Pintura e Escultura do referido 

museu e por Adam Gopnik5. Estes reúnem os grandes artistas 

                                                           
4 La Haine, Mathieu Kassovitz, Les Productions Lazennec – 1995. O «Ódio», faz a 
antevisão e confronta-nos com um dos grandes acontecimentos sociológicos do 
presente, que advêm dos «guetos» criados (a acção localiza-se em França) um pouco por 
toda a Europa, que estão a transformar as grandes cidades em campos de batalha. 
5 AAVV - Modern Art and Popular Culture: Readings in High & Low. New York: 
Harry N. Abrams, 1990. 336 p. ISBN: 0-8109-2466-8. 
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consagrados do Modernismo e simultaneamente estabelecem o paralelo 

entre arte elitista modernista e  aspectos da cultura popular, entendida 

como cultura de massas, dando a perceber até que ponto existem 

influências num e noutro sentido.  

 

Esta exposição, embora tivesse como objectivo estabelecer 

paralelos entre dois mundos, que talvez tenham deixado de existir, 

outrora aparentemente conciliáveis, segundo a nossa perspectiva apenas 

torna claro que para além de projectos estéticos incluídos e integrados 

segundo parâmetros predefinidos por uma cultura dominante, são 

ignorados os territórios de exclusão cultural, considerados como 

inexistentes, entregues a si mesmo, cuja participação a todos os níveis é 

nula. 

A socialização das tribos mais jovens deixou de ser feita com base 

em dois núcleos estruturantes, a família e a escola, «onde poderia 

acontecer o ser», de acordo com Adalberto Dias de Carvalho6. Nas 

paredes das «cavernas suburbanas», ou nos santuários a céu aberto, são 

desenhados os contornos de formas de animais do grande espectáculo, 

referências a banda desenhada,  grafismos de capas de discos, palavras 

soltas de letras de canções, um pseudónimo como assinatura, talvez com 

o propósito de marcar território, gravar um sinal numa superfície, talvez o 

único momento em que se chegou a ser pessoa. 

 

A cultura concebida pelas instituições oficiais, regra geral, opõe-

se a uma cultura produzida pelos próprios cidadãos. Os grupos de pressão 

                                                                                                                                               
 
6 A Fundação Calouste Gulbenkian organizou o congresso – Novo Conhecimento/Nova 
Aprendizagem, em Outubro de 2000, em que Adalberto Dias de Carvalho fez uma 
intervenção subordinada à temática: Pensamento Complexo e Organização do 
Conhecimento, na qual também participou Edgar Morin, reforçando a ideia de que as 
aprendizagens devem deixar espaço para que possa acontecer o ser. 
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associados aos tradicionais lobbies que correm todo o espectro político, 

segregam defesas, bem patentes na atribuição de subsídios, ou 

financiamentos de eventos culturais, voltados para a animação das 

grandes cidades, as famosas megafeiras mundiais e as capitais da cultura, 

ou espaços dedicados como a praça Sony na Expo 89. Resta-nos saber 

qual é a cultura que deve ser promovida e se continuamos com a falsa 

despolitização cultural. 

 

Provincianamente os aparelhos políticos protegem e fidelizam um 

conjunto de artistas, uma carteira de agentes culturais, porque desta forma 

podem ampliar a sua visibilidade mediática; a promoção dos artistas de 

estado obedece a um processo de entronização que acaba na sua 

consagração, essa sim reconhecida pela singularidade de carácter e obra, 

passando algumas delas à categoria de semideuses que chegam a integrar 

o panteão nacional.  

 

Manifestações culturais, fora da esfera de sucção das instituições 

oficiais, são sempre olhadas com suspeita e só são apropriadas quando 

desvitalizadas, pois a ausência de enquadramento e controlo articula-se 

com a suspeição de rupturas do discurso instituído, com a inevitável 

consequência de «crise» de valores. Esta tensão dualista funciona como a 

antítese da visão multicultural que hoje se vive nas megacidades, cujas 

actividades culturais oficiais deviam funcionar como elemento de 

integração, aglutinação e não como circo romano, ou sociedade do 

espectáculo à Guy Deborg. 
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6.6.5 GRAFFITER, MESTIÇAGEM IMAGÉTICA 

 

 «Zonas de destruição» é a terminologia utilizada pelos graffiters, 

como forma de identificação das coroas de sacrifício das grandes cidades 

onde surgem formas de expressão artística, produzidas por «tribos 

jovens», marginalizadas culturalmente das mais variadas proveniências 

étnicas. A actuação pictórica destes grupos, sem conteúdo, sem slogan, 

despolitizadas, apenas o impacto surdo da visibilidade, ou a negação dos 

não lugares, acentua, devolve e neutraliza pelo excesso, o ruído visual a 

que estamos constantemente expostos através da imposição de mensagens 

visuais que apelam ao consumo e sinalizam através de agressão pictórica 

a sua existência perante uma multidão indiferente 

.  

 

 

 

 

 
Fig. 84 – Graffiter em actuação em Milão com as suas «latas» de tinta (à esquerda) e um graffiti (à 
direita) da autoria de «Lady Pink» intitulado: «Writer on the run» - 1983,  realizado em Nova 
Yorque. A mestiçagem imagética dos graffiters universalizou-se, revelando a crueza da exclusão 
social das «não pessoas».  

 

Esta cultura de rua, assim considerada por alguns autores1, pode 

ser superficialmente relacionada com um posicionamento de 

contracultura com fortes tradições na Europa Central e nos Estados 

Unidos, porém a ausência de orientação ideológica patente nas 

manifestações artísticas, metaforicamente «frescos urbanos», são 

reveladores da hipótese telemágica de tudo se alterar num segundo, como 

se vivêssemos num perpétuo concurso televisivo bizarro, mas em tudo 

                                                           
1 Peter Frank, Michael McKenzie, Max Rens, Giorgio Agamben, Sylvain Allemand e 
Jean-Jacques Salomon entre outros. 
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semelhante à actuação e estratégia das tribos electrónicas, como os 

cyberpunks, simplesmente uns estão out e os outros in. 

 

O aparente primitivismo tribal dos graffiters marca e define a sua 

relação com o espaço urbano, com «riscos caligrafados»,  diariamente  

vigiado para evitar a invasão de outsiders, não fazem mais do que 

reproduzir o modelo concentracionário-gueto imposto de fora para 

dentro. Não é por acaso que se considera como local de nascimento ou 

catedral do graffitis, o Bronx, um gueto negro de Nova Iorque que na 

década de 70, exporta marginalidade pictórica para a Europa, chegando a 

Portugal nos fins dos anos 80. 

 

As regras impostas pelos gangs (grupos de marginais)  necessitam 

de  códigos facilmente reconhecíveis, como o traje e adornos, um visual 

cool, como equipamento de futebol, uma equipa crew Os graffitis como 

pinturas de guerra que identificam as fronteiras e criam novas identidades 

protegidas pelo pseudónimo, geram mistério, apenas se reconhece o 

estilo, a oralidade é convertida em letra de música, com forte impacto 

político, «avisos à navegação», «stórias» da Zona J2, caracterizam o 

«corta e cola hardcore», da música Rap e a Break Dance, ou expressão 

corporal espontânea  inicialmente dançada nas ruas e posteriormente 

concentrada nas discotecas e manipuladas pelos DJ’s .   

 

Do «crioulo visual»,  nascido da mestiçagem imagética dos não 

lugares, emerge a trilogia baseada no Graffiti, no Rap e no Break Dance, 

estes três elementos são definidores da cultura de rua Hip Hop. Apenas 

faremos aproximações ao Graffiti, que encarna o fluxo ininterrupto de 

desenhos pintados, «frescos urbanos» que se apossam das coisas 

                                                           
2 Zona J, Leonel Vieira, Nino Navarro, 1998 
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existentes num dado espaço. «Todos os contentores da praça são meus, 

estão assinalados com a minha assinatura», diz o Gu-Sony.  

 

A sobrevivência do grupo está enraizada noutra trilogia – 

violência, sexo e droga, a manutenção do «território de caça» é vital,  as 

guerras podem ser evitadas se o campo de influência for bem visível, com 

uma linguagem pictórica reconhecível  imposta pelos gangs que ampliam 

a degradação visual da paisagem urbana. Intencionalmente é aplicada a 

lei do boomerang - devolver o ruído televisual omnipresente, banal  e 

esvaziado de qualquer conteúdo.        

 

O graffiter tem de manter uma conduta baseada num código de 

honra de rua e uma feroz competição pela tomada de locais de “montra” 

dos seus graffitis, dentro da sua área todas as superfícies podem ser 

inscritas, a parede é o suporte mais apetecível, pode ou não ser preparada 

para receber as cores provenientes das “latas”, os aerossóis de tinta 

industrial. O desafio de questionar a autoridade instituída, correndo um 

risco iminente de ser apanhado a graffitar um carro, uma porta, a parede 

de um instituição fortemente policiada, e acabar por ser agredido, 

multado e perder o equipamento, faz parte da aura do graffiter.  

 
Fig. 85 – Graffitis que cobrem as paredes da Escola de Artes Decorativas António Arroio (Lisboa 
- 2005). Uma apropriação mais elaborada e «pacificada» com a aceitação das autoridades 
escolares que negoceiam possíveis locais dedicados aos «graffiters». 
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6.6.6  GRAFFITER, HIGH LIFE, APROPRIAÇÃO E 

RITUALIZAÇÃO PICTOGRÁFICA. 

 

A iniciação à prática do graffiti reveste-se de ritual apropriado e 

estabelece uma hierarquia, o graffiter, também chamado de writter de 

letterings gigantescos, escreve o tag, pseudónimo em grandes letras no 

centro da composição e evita, desta forma, a identificação por parte da 

polícia.  

 

A localização do graffiti deve ser em espaços públicos de grande 

visibilidade e frequência, praças, ruas, parques de estacionamento,  

estações do metropolitano, transportes públicos Os mais procurados para 

o hit são os comboios, os autocarros, interiores e exteriores, mas não 

estão excluídas quaisquer outras  hipóteses, como pintar o carro de uma 

entidade oficial em visita a um bairro degradado. O grau de 

acessibilidade conta fazer rapidamente com algum material de apoio, 

como escadotes, para chegar a paredes normalmente inacessíveis, obriga 

a planeamento, quanto mais difícil melhor, a dimensão é factor essencial, 

não só pelas latas que serão precisas mas pelo impacto visual.    

 

A linguagem plástica é rudimentar, linhas de contorno, curvilíneas 

desenham as letras, bidimensionais ou simulando a tridimensão, na parte 

central, ou funcionam como um texto ilustrado, cores fortes e planas 

provenientes das latas são pouco trabalhadas. A execução é realizada pela 

crew, que pode ser composta pelos toys, aprendizes sob a orientação de 

um writter , que após vários trabalhos bem sucedidos pode ascender ao 

estatuto de mestria e transformar-se num King, uma autoridade na 

matéria. 

 

 373



Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  
 

As composições podem ser dinâmicas, quase sempre barrocas, 

excessivas, de um colorido intenso ou monocromáticas. Henk 

Pijnenburg1 agrupa o graffiti em três estilos: o que tem por base o tag, o 

trabalho figurativo, e por último o de tendência abstratizante. Quando são 

utilizados elementos figurativos são oriundos da banda desenhada, 

filmografia e literatura da nova ficção científica, a narrativa e a 

mensagem oscila entre repressão e resistência, tecnodesumanização e 

humanização. Bruce Sterling e William Gibson são autores citados, 

porém os mitos Hip Hop como Tupac ShaKur fazem parte do panteão da 

cultura de rua. 

 

 

 

 

 
Fig. 86 – Da esquerda para a direita, fotografia de Tupac Shakur, graffiti de «Crash» (Attack 2 – 
New York - 1983), graffiti de Tupac Skakur em Lisboa – 2000, e graffiti de grande dimensão com 
«tag», bem visível na zona de Lisboa (Belém). 
  

A lenda de Tupac Shakur, nascido em 1971, em Brookly, Nova 

Iorque e assassinado em 1996, é transmitida oralmente por todo o mundo, 

é o paradigma do sucesso e triunfo mediático atingidos por Shakur, que 

se inicia como dancer do grupo rap – Digital Underground, passando 

posteriormente para o rock onde atinge o estrelato, movimentando 

milhões de dólares. Na indústria discográfica será considerada como obra 

prima o seu álbum: All eyes on me , com forte influência Hip Hop que 

vendeu 6 milhões de cópias. 
 

                                                           
1 AAVV - Coming from the Subway. New York Graffiti Art: Histoire et développement 
d'un mouvement controversé. Weert: VBI/ Royal Smeets Offset, 1992. 320 p. Henk 
Pijnenburg participa no livro com o capítulo VIII – Une Vision Personelle sur le Style et 
la Signification de L’Art Graffiti. p. 42-43 
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A fabricação da cultura de massas é uma indústria poderosa e 

tentacular, as bandas Rap nacionais como Cool Hipnoise, General D e 

Minda Gap, adaptaram-se à indústria discográfica portuguesa, que não 

tinha detectado este nicho de mercado. O apoio institucional – Ministério 

da Cultura e Instituto Português da Juventude é real na figura de 

subsídios justificados pelas várias actividades, edição discográfica, 

organização de concertos, locais-paredes legais, fornecimento de 

materiais, determinação dos «santuários» ou «mumificação da 

espontaneidade», acesso aos mass media, encomendas oficiais, em 

termos gerais a visibilidade que se desejava. Organizações como UGA, 

United Graffiti Artits de Nova Yorque discutem programas que levem à 

legalização da prática do graffiti, em Portugal temos a correspondente na 

Associação H2, que associa graffiters e antropólogos.     

 

Jean-Michel Basquiat, é uma personagem que faz a ponte entre a 

cultura dominante que tolera a Pop Art- Andy Warhol, mas rejeita as 

manifestações artísticas da cultura de rua de onde é originário Basquiat. 

O que fora primordialmente uma necessidade absoluta de denunciar o 

autismo político e o estado caótico a que chegaram os ghetos, 

transformou-se em preciosa mercadoria, à imagem do que aconteceu com 

a valorização dos trabalhos de Basquiat. 

 

Da rua passou-se ao trabalho de atelier, à intervenção criteriosa, à 

especialização. Os tags como Ram, Gu-Sony, Crash, Lady Pink ou 

Futura, deixaram de fugir e de lutar por paredes, tentaram organizar-se 

em movimento, interrogando-se como não trair os ideais fundadores e 

não se entregarem à indústria da cultura de massas, evitar prostituirem-se, 

mas a tentação de passar de marginais-graffiters a artistas encartados foi 
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maior. Yasmin Ramirez2 fala-nos desta profissionalização na pessoa de 

Jenny Holzer, que se especializa em cabinas telefónicas e monumentos 

públicos com intervenção soft, uns pequenos autocolantes com dizeres 

perturbantes, ou Richard Hambleton que espalha pequenas silhuetas 

negras feitas com máscaras, prática esta também visível nas ruas de 

Lisboa. 

 

 

 

 

 
Fig. 87 – Graffitis com a expressão de altos contrastes (à esquerda), «caligrafias» em forma de 
«tag» e graffitis pintados com elementos figurativos e devidamente assinado 

 

A conflitualidade entre cultura dominante e cultura dominada, de 

rua, esbate-se na integração e redução a mercadoria das actividades que 

caracterizam a hibrídade  do movimento Hip Hop, adiando medidas 

estruturantes, projectos faseados para uma real integração no tecido 

cultural de acolhimento  dessas minorias étnicas descaracterizadas, até 

porque a mundialização inevitavelmente nivelará as culturas e 

consequentemente as singularidades atribuídas às identidades culturais 

genuínas tenderão a miscigenar-se . Na óptica oficial já foi reconhecido 

que a situação se torna insustentável e que é economicamente mais 

rentável e viável integrar em vez de recuperar.  

 

A absorção pode ter diversas nuances… Uma exposição colectiva 

de graffiters no South Bronx, em Nova Iorque intitulada Times Square 

Show, em 1980, uma zona semelhante ao Casal Ventoso em Lisboa, 

confirma a afirmação desta manifestação artística e sua passagem para os 
                                                           
2Referência à colaboração de Yasmin Ramirez no livro AAVV – op. cit, no capítulo VI, 
Chronique de Réactions Critiques sur L’Art Graffiti, 1980-1990, p. 36-39 
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circuitos tradicionais de legitimação da «boa arte» à Greenberg. Na 

década de 80, os museus abrem as portas à Arte Graffiti , o New Museum 

de Nova Iorque com a exposição Events, o Musée National des 

Monuments Français, com a exposição Graffiti Art – Artistes Américains 

et Français, o Museu Boymans-van Beuningen em Roterdão e a 

prestigiada Documenta7 em Kassel na Alemanha, com a modalidade 

graffiti, até as grandes revistas como a Flash Art, Interview e Artforum, 

dedicam artigos à Arte Graffiti, que retrata a magnitude do fenómeno.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta tese faz uma das primeiras aproximações, não triunfalista, à 

problemática do impacto das novas tecnologias de matriz digital na 

formalização do discurso artístico, com especial enfoque no hipertexto 

entendido como arquitectura fundadora da cibercultura e estabelece uma 

clara distinção  entre o domínio das manifestações artísticas e das tecno-

artísticas. 

 

Uma das principais conclusões a que fomos capazes de chegar é a 

de que o hiterpexto, como axis mundi da cibercultura, opera uma ruptura 

epistémica com contornos pós-humanos, porque os dispositivos 

tecnológicos, na sua crescente «naturalização», mimetizam as 

manifestações artísticas que, por princípio, são exclusivas dos seres 

humanos, mas que progressivamente «humanizam» as manifestações 

tecno-artísticas e instauram o tecno-imaginário que se autonomizará de 

qualquer interferência humana, provocando adormecimento ou 

desnudamento das próprias tecnologias intelectuais do homem. 

   

O hipertexto funciona como uma matriz conceptual 

dasmanifestações tecno-artísticas que organizam a informação e a 

comunicação segundo o padrão – nódulo –ligação (rede), «existente» 

num espaço virtual a que se convencionou chamar ciberespaço.  O campo 

de acção e interferência dos hipertextos apenas varia no grau de 

complexidade, mas implica a constante redefinição e indefinição dos seus 

próprios limites graças à propriedade conexista adquirida através das 

redes à escala planetária. A instantaneidade que caracteriza o «tempo 

real» de acesso a qualquer informação «in», anula qualquer possibilidade 

de tempo humano e de reflexão tornando a vivência «out», um exercício 
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arqueológico, o que torna qualquer competência ao nível humano, 

obsoleta e ruidosa, mesmo antes de ser adquirida,  aumentando 

exponencialmente a imersão, e dependência tecnológica contribuindo 

inclusive para a inviabilização da própria vida. 

 

Continuamos a considerar a não exclusão das novas tecnologias 

na formalização do discurso artístico, mas advogamos da maior 

importância reflectir e investigar sobre a praxis artística e a emergência 

dos dispositivos tecnológicos, bem como, o desmontar dos estereótipos 

sobre arte, ciência e tecnologia, como o têm feito autores como Bill 

Viola, Cynthia Goodman, Frank Popper, Mark Dery, Michael Benedikt, 

Pierre Lévy, Roy Ascott ou Theodore Nelson que se interrogam sobre 

domínios tão significativos como a cibercultura, ciberarte, ciberespaço, 

hipertexto, realidade virtual e art.net.   

 

Conseguimos colocar a problemática das subculturas electrónicas, 

e dos seus posicionamentos artísticos, filosóficos e políticos como actos 

de resistência de comunidades que desejam uma sociedade da informação 

mais humanista e democrática. O papel interventor dos artistas é relegado 

para primeiro plano, contrariando uma matriz tecnicista uniformizante 

que define o estado de vigilância total.  

 

Reconhecemos que o nascimento das redes está associado ao 

carácter de contracultura e ao uso «indevido» assumido por alguns 

especialistas (Howard Rheingold)  que preconizam a total gratuitidade 

das redes como veículo e processo individual e colectivo de distribuição, 

divulgação e comunicação entre os seres humanos reforçando a ideia de 

que a «informação quer ser livre e gratuita», em oposição à crescente 

militarização dos estados que se transformaram em complexos 

transnacionais da oficialidade, excluíndo o homem, enquanto ser 
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humano, das variantes consideradas determinantes para o sucesso 

consumista de bens simbólicos, cuja imaterialidade se revê nos bytes que 

percorrem as redes à velocidade da luz. 

 

O «citor» foi um conceito criado e desenvolvido por nós para dar 

corpo a uma unidade composta por um «mecanismo natural finalizado», 

não intervencionado ou melhorado tecnologicamente, recorrendo a 

estratégias de citação, contaminado pela noção de cibernética, que 

preconiza o conexismo da comunicação entre humanos e máquinas, o 

qual possui um quadro semântico rarefeito, mas ainda único e específico 

porque feito de vivências. 

 

Este mediador privilegia o entrelaçamento conexista da 

informação digitalizada, o seu «tecno-imaginário» alimenta-se de bens 

simbólicos imateriais, passando a ter outro tipo de relacionamento com o 

saber, entendido como uma realidade fora de si. Aperfeiçoou-se no 

agrupamento de blocos de imagens, tornando-se um «montador» de 

sentido e serve-se de estratégias de significação próximas da linguagem 

cinematográfica, «remontando» «tecno-imagens» em micro-narrativas.  

 

Foi através do «citor» que introduzimos a condição de pós-

humanidade, no sentido de para além ou após a humanidade, plena de 

hibridez biotecnológica, em que a ubiquidade das imagens virtuais, 

configuradas como «hipertextos do visível» formam  pontos dispersos de 

ancoragem do imaginário humano, expandindo a familiaridade com os 

mundos a 2-D e a 3-D. 

 

O «citor» encarna a instauração do «tecno-imaginário», não como 

unidade autoral individualizada, porque ainda é considerado como um 

«mecanismo natural finalizado», mas como agregado que prima pelo 
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perfeccionismo tecnicista da visualidade dos mundos virtuais, totalmente 

gerados pelos computadores. 

 

Verificámos que a velocidade do continuum circular da produção, 

reprodução e combinação de hipertextos, anula a própria possibilidade de 

leitura, pelo que o «citor» privilegia o primado do sentir emocional da 

instantaneidade sobre a razão discursiva. É capaz de se «ausentar» da 

significação como se a sua própria carne pudesse ser considerada 

obsoleta, como dispositivo perceptivo arqueológico, sem capacidade de 

resposta a estímulos hiper-reais que se apresentam com o formato de 

paisagem infocomunicativa. O seu «tecno-imaginário» centra-se na ideia 

de sincretismo indiscriminado, como miscelânea de noções fragmentadas 

da cibercultura que compatibiliza polaridades culturais opostas. 

 

Através do «citor» fomos capazes de elaborar e colocar três 

asserções: a primeira proposição considera que a instauração do tecno-

imaginário do «citor» anuncia ruptura epistémica, solvência do 

imaginário e das próprias tecnologias intelectuais humanas, com forte 

visibilidade na desertificação do discurso artístico, tendo como 

contraponto a hidra das manifestações tecno-artísticas que se alimenta e 

mimetiza de todas as práticas artísticas humanas interagindo num 

colectivo anónimo como processo global aberto e em contínuo; a segunda 

proposição considera o «citor» como descritor do desaparecimento do 

autor como criador individual de narrativas, o que significa ser capaz de 

se dizer mitodologicamente, acentuando a rarefacção das práticas 

artísticas que passam a pertencer ao mundo das manifestações tecno-

artisticas em que as significações deixam de impregnar e instaurar 

imageticamente o mundo, passando este a ser produzido por motores 

exploratórios de hiper-realidades capazes de coisificar, não 

metaforicamente, mas materializando a pós-humanidade; a terceira 
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proposição coloca o «citor» como mediador não privilegiado (mecanismo 

natural finalizado) com a nostalgia de uma história de vida enquanto 

espécie, mas cujo relacionamento com a natureza se encontra cada vez 

mais dependente de interfaces de dispositivos tecnológicos tão 

sofisticados que podem manipular a própria composição genética do 

organismo humano (nanotecnologias), criando mutações apenas sonhadas 

pelos deuses. 

 

Para finalizarmos não podemos deixar de referir que o «lugar de 

excelência» para a reflexão, investigação e teorização de matérias de 

índole artística, é formado por constelações disciplinares, que negam a 

sua solvência nos «deletes» economicistas, afirmando áreas como a 

pintura, a escultura, ou o desenho, que caracterizam os curricula das 

Faculdades de Belas-Artes e que são património e legado civilizacional, 

cuja aparente inutilidade, inquantificável, está associada à 

«aplicabilidade» da descoberta do ser que se pode manifestar na 

visibilidade das imagens pictóricas, como horizonte e testemunho de 

humanidade. 
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FONTES ELECTRÓNICAS 
(Selecção - Foram consultadas entre 1997-2006) 
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http://www.channel4.com/history/microsites/H/history/n-s/nazimyths.html
http://www.chateauneuf-du-faou.com/artistes/serusier/fresque.html
http://www.ciac.ca/magazine/archives/no_14/en/site.html
http://www.com.washington.edu/rccs/intro.asp
http://www.conceptionabbey.org/Basilica/Murals/murals.htm
http://www.cooper.edu/art 
http://www.cra.ucsd.edu/~variety-Is/TCA1.html Cyber Babes 
http://www.critical-art.net/flesDoc/00.html   
http://www.critical-art.net/telepolis/machintro.htm Machineworld 
http://www.da-danet.ru/TrashArt/ MediaArtLab SCCA 
http://www.dds.nl/
http://www.desk.nl/acsi/ws/artist/netband.html The Egg of Internet 
http://www.diacenter.org/exhibs/munoz/project/title.html
http://www.diacenter.org/km/index.html Most Wanted Paintings 
http://www.diagnopsy.com/Peinture_moderne/pages/le_groupe_des_nabis.htm
http://www.doctorhugo.org
http://www.easylife.org/386dx386 DX Cyberpunk Rockband 
http://www.eff.org/Infrastruture/Old/s2937-92-gore-ii.summary
http://www.etoy.com/etoy/
http://www.eyewithwings.net/nechvatal/popper/FrankPopper.html
http://www.fineartforum.org/Backissues/Vol_14/faf_v14_n09/text/feature.html
http://www.fiu.edu/~mizrachs/Leary-cpunk.html
http://www.fondation.cartier.fr/self.data/index.html Self 
http://www.fractalus.com/fractal-art
http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/robot.papers/2004/Predictions.html
http://www.geocities.com/Athens/7524/guenbio.htm
http://www.geocities.com/hairpages/hairhistory.html?200521
http://www.global-vision.org/art/infoart.html
http://www.goethe.de/os/hon/Fport
http://www.h2tuga.net/livros&poesia/livros/arteteoria.php
http://www.heise.de/tp Telepolis 
http://www.hschamberlain.net/wagneraufsaetze/revuedesdeuxmondes2.html
http://www.humanite.presse.fr/journal/2001-10-11/2001-10-11-251678
http://www.huss.ex.ac.uk/research/exeseso/staff.htm
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http://www.irational.org/daniel/primera.html Tecnologies to the People 
http://www.irational.org/readme.html
http://www.irational.org/x/ Graffiti Street Internet Interface 
http://www.isea.qc.ca/carto/bios/steve.html
http://www.iua.upf.es/~baigorri/arte Arte en Red 
http://www.janelanaweb.com/digitais/stelarc.html
http://www.janelaweb.com/livros/naomi.html
http://www.khm.de/people/krcf Anonymous Muttering – Knowbotic Research 
http://www.lastplace.com/page48.htm
http://www.leary.com  Timothy Leary 
http://www.lincei-celebrazioni.it/igiambattista.html
http://www.ljudmila.org/naps/
http://www.lynnhershman.com The Dooly Clones: Cyberoberta and Tilie, the Telerobotic Doll   
http://www.maps.org/psychadelicreview/ 
http://www.merlin.com.au/stelarc/ Stelarc – Parasite 
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http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/VIRILO/14134
http://www.mongrel.org.uk Natural Selection 
http://www.mouchette.org/suidide/xmas.html A Suicide Kit For Christmas 
http://www.naturelia.com/metabolizer
http://www.nettime.org Nettime 
http://www.niepce.com/pages/inv1.html
http://www.niepce.com/pages/inv4.html
http://www.niepce.com/pages/inv5.html
http://www.niepce.com/pages/inv6.html
http://www.ntticc.or.ip Life Spaces 
http://www.nursing-informatics.com/cyberart2b.html
http://www.obn.org/femext Female Extension 
http://www.obn.org/generator Net.Art Generator   
http://www.orlan.net//
http://www.parkbench.org Brainware Drawing 
http://www.ps.org/body/ Metabody 
http://www.relelion.org/cultura/yomango230403.htm
http://www.Re-U-Man.com Re-u-man 
http://www.rhizome.org Rhizome.org 
http://www.sito.org
http://www.srl.org. 
http://www.sspp.net/archive/papers/2(1)woolley.htm
http://www.standford.edu/dept/HPS/Virilo/Virilo_ArtoftheMotor2.html
http://www.stb.org.br/lojafenix/palestra28.htm
http://www.sul-sc.com.br/afolha/artes/futurismo.htm 
http://www.sul-sc.com.br/afolha/artes/neoclassico.htm 
http://www.sun.com/950523/columns/alertbox/history.html
http://www.sun.com/950523/columns/alertbox/ht87.html
http://www.superlab.com Superbad 
http://www.t0.or.at/~radrian/ARTEX/PLISSURE/plissartx2.html
http://www.t0.or.at/~radrian/ARTEX/PLISSURE/plissartx2.html
http://www.t0.or.at/~radrian/ARTEX/PLISSURE/plissure.html
http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/summeroflove/ 
http://www.techosphere.org.uk Techosphere 
http://www.teo-spiller.org/megatronix/ Megatronix 
http://www.theosophical-society.org.uk/html/insight_articles/novdec2001_jean_delvil
http://www.totse.com/en/drugs/miscellaneous_drug_information/leary.html
http://www.toywar.com/ Toywar.com 
http://www.uazone.org/naph/ 
http://www.uazone.org/naph/extegrity.html
http://www.uazone.org/naph/integrity/ipci-sensatcmts.html
http://www.ultim8team.com/modules/preraphaelites/symbolism.html
http://www.uni-Kassel.de/newagora/alecks New Agora Proyect 
http://www.univie.ac.at/constructivism/HvF.htm
http://www.useit.com/papers/hypertextfuture.html
http://www.users.interport.net/~laporta/futurebody.html Future Body 
http://www.vgtv.com
http://www.vuk.org/ascii/film/ ASCII History of Moving Images 
http://www.vuk.org/dx/ Documenta Done 
http://www.vuk.org/metablink/metablon.htm
http://www.walkerart.org Walker Art Center 
http://www.walkerart.org/gallery9/dasc/g9-dasc-intrio.html Digital Arts Study Collection 
http://www.walkerart.org/stillmanIndex.html Stillman Proyect 
http://www.webnetmuseum.org/html/en/expo-retr-fredforest/auteurs/kerckhove_en.htm
http://www.well.com
http://www.xml.com/pub/a/w3j/s3.nelson.html
http://www.zuper.com

http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/VIRILO/14134
http://www.mongrel.org.uk/
http://www.mouchette.org/suidide/xmas.html
http://www.naturelia.com/metabolizer
http://www.nettime.org/
http://www.niepce.com/pages/inv5.html
http://www.niepce.com/pages/inv5.html
http://www.niepce.com/pages/inv5.html
http://www.niepce.com/pages/inv5.html
http://www.ntticc.or.ip/
http://www.nursing-informatics.com/cyberart2b.html
http://www.obn.org/femext
http://www.obn.org/generator
http://www.orlan.net//
http://www.parkbench.org/
http://www.ps.org/body/
http://www.relelion.org/cultura/yomango230403.htm
http://www.re-u-man.com/
http://www.rhizome.org/
http://www.sito.org/
http://www.srl.org/
http://www.sspp.net/archive/papers/2(1)woolley.htm
http://www.standford.edu/dept/HPS/Virilo/Virilo_ArtoftheMotor2.html
http://www.stb.org.br/lojafenix/palestra28.htm
http://www.sun.com/950523/columns/alertbox/history.html
http://www.sun.com/950523/columns/alertbox/history.html
http://www.superlab.com/
http://www.www.t0.or.at/%7Eradrian/ARTEX/PLISSURE/plissure.html
http://www.t0.or.at/%7Eradrian/ARTEX/PLISSURE/plissartx2.html
http://www.www.t0.or.at/%7Eradrian/ARTEX/PLISSURE/plissure.html
http://www.techosphere.org.uk/
http://www.teo-spiller.org/megatronix/
http://www.theosophical-society.org.uk/html/insight_articles/novdec2001_jean_delvil
http://www.totse.com/en/drugs/miscellaneous_drug_information/leary.html
http://www.toywar.com/
http://www.uazone.org/naph/extegrity.html
http://www.uazone.org/naph/integrity/ipci-sensatcmts.html
http://www.ultim8team.com/modules/preraphaelites/symbolism.html
http://www.uni-kassel.de/newagora/alecks
http://www.univie.ac.at/constructivism/HvF.htm
http://www.useit.com/papers/hypertextfuture.html
http://www.users.interport.net/%7Elaporta/futurebody.html
http://www.vgtv.com/
http://www.vuk.org/ascii/film/
http://www.vuk.org/dx/
http://www.vuk.org/metablink/metablon.htm
http://www.walkerart.org/
http://www.walkerart.org/gallery9/dasc/g9-dasc-intrio.html
http://www.walkerart.org/stillmanIndex.html
http://www.webnetmuseum.org/html/en/expo-retr-fredforest/auteurs/kerckhove_en.htm
http://www.well.com/
http://www.xml.com/pub/a/w3j/s3.nelson.html
http://www.zuper.com/


Pintura como Hipertexto do Visível 
Instauração do Tecno-Imaginário do Citor 

  

 422

http://www2.sva.edu/~dianel/genre/intro.html Genetic Response system: An Investigation 
http://www2.sva.edu/threads/juliet/seeme
http://www2.sva.edu/vrml/Angelique/olkn.htm Olokun 
http:/www.7-11.org/ 7-11 
www.photomosaic.com
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ARMSTRONG, Neil  177 
ALEXANDRINA (professora)  202,209,216 
AL-MU’TAMID  210 
AZEVEDO, Fernando de 225 
ARHEIM, Rudolf  227 
AMADO, Jorge  231 
AFONSO, Zeca  233 
ABREU, Luís Filipe  234 
ARRUDA, Miguel  235,246 
ANTONIONI, Michel Angelo  240 
AREAL, António  241 
ALVES, Justino  246 
ANTUNES, Graça  246 
ARENDT, Hannah  270 
PACINO, Al  287 
ABEL, Robert  300 
ABRAMS, Isaac  311 
ALMEIDA, Bernardo, Pinto de  328 
ALLOWAY, Lawrence  364 
ALLEMAND, Sylvain  370 
 
BRAQUE  26 
BATISTA, Helder  35, 36,236 
BARTHES, Roland  41,157,227,240, 
COSTA, João Benar da  45 
BÓRGIA, Cesar  51 
BEUYS, Joseph  60,61,72 
BILAL, Enki  62 
BARNES, Julian  62,63 
BALZAC, Honoré  63,64,219 
BONAPARTE, Napoleão  64,142 
BLUMENBERG, Hans  64,65 
BECK, Julian  72 
BRAGANÇA, Júlio  78 
BELÉM, Vitor  78 
BELLINI, Giovanni  93 
BOUCHER, François  99,100,128,186 
BRUN, Charles le  101 
BRISSOT, Jacques Pierre  106 
BROTERO, Félix de Avelar  107 
BOMTEMPO, Joâo Domingos  107 

BLAKE, William  123 
BONNARD, Pierre 127,135 
BALLIN, Mongens  127,139 
BONDONE, Giotto di  128 
BARTHOLDY, Jacob Salomon  128 
BURNE-JONES, Eduard  132,143 
BASHKIRTSEFF, Marie Konstantinova  134 
BOUGUEREAU, William Adolphe  134 
BLAVASKY, Helena Petrovna  
136,137,138,141,144,145,218,290,307 
BESANT, Annie  138,139,141,144,145 
BOCKLIN, Arnold  143 
BERNARD, Émile  144 
BOURDIEU, Pierre 147 
BAUDRILLARD, Jean  155,175,240,357 
BAPTISTÃO, Alceu  157 
BRUN, Jean  173,174,175 
BUSH, Vannevar  185,186 
BARROS, José Ricardo Júdice Samora  
202,215,216 
BRANCO, Camilo Castelo  219 
BUCK, Pearl  219 
BOGARD, Humphrey  220 
BERGMAN, Ingrid  220 
BERTOLUCCI, Bernardo  220 
BOUDET, Claude  240 
BAEZ, Joan  240 
BERTHOLO, René  241 
BENEDIKT, Michael  256,262,379 
BRETON, André  260 
BRAUNER, Victor  260 
BECK, Ulrich  275 
BOTTICELLI  286 
BRANDO, Marlon  287,288 
BEAUNE, Jean Claude  299 
BURROUGHS, William S.  305,306,310,348 
BAILEY, Alice  352 
BAILEY, Luc  317 
BRESSON, Luc  352 
BRANWIN, Gareth  358 
BASQUIAT, Jean-Michel  375 
 
COWAN, James  23 
CHEVALIER, James  41 
COELHO, João Furtado  47 
CARAÇA, Bento Jesus  51,219 
COELHO, Eduardo Prado  60,79,299 
CALABRESE, Omar  78 
CABRAL, Lídia  78 
CABRAL, Pedro  78 
CAPDEVEILLE, Constança  78 
CONDUTO, José  78 
CALHAU, Fernando  78 
CALVET, Carlos  78,241 
COUTINHO, Graça Pereira  78 
CARVALHO, José  78 
CARNEIRO, Alberto  79 
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CALADO, Margarida  92,93 
CONDORCET (Marquês)  106 
CLEMENTE XII (Papa)  107 
CUNHA, José Anastácio da  107 
CARVALHO, José Liberato Freire de  107 
CHEVALIER, Vincent  119,121 
CHEVALIER, Charles  121 
CONSTABLE, John  123 
COLLINSON, James  126 
CORNELIUS, Peter von  127,131 
CAROLSFELD, Julius Schnoor von  128,131 
CHAVANNES, Puvis de  134,143 
CONSTANT, Benjamin  134 
COSNIER, Colette  134 
CÉZANNE, Paul  140 
CHAMBERLAIN, Stewart  141 
COSTA, Humberto Álvares da  145 
CARDOSO, Anadeu de Sousa  146 
CONILL, Luís Badosa  161, 162 
CRALI, Tullio  163 
CLINTON, William  179 
COSTA, Afonso  200,208 
COSTA, Manuel de Oliveira Gomes da  213 
CASTRO, Ferreira de  219 
CHANDLER, Raymond  219 
CHRISTIE, Agatha  219 
CURTIZ, Michael  220 
CHAPLIN, Charles  220 
COELHO, José Dias  225 
CUNHAL, Álvaro  225 
CORREIA, Joaquim  225 
CAMUS, Albert  227,240 
CÂNDIDO, José  227,234,235,246 
COSTA, Daciano da  227 
CHAGALL, Marc  232 
CHIRICO, Giorgio de  232 
COPPOLA, Francis Ford  240,287 
COHAN-BENDIT, Daniel  240 
CASTRO, Lurdes  241 
CID, Bartolomeu  246 
CHORÃO, Pedro  246 
CARVALHO, Lima  246,248 
CEPÊDA, Margarida  247 
CHOMSKY, Noam  275,333,340 
CORBUSIER  277 
CUTILEIRO, João  293 
CASCAIS, António Fernando  299 
COUTINHO, António  299 
COSTA, Carlos Couto Sequeira  303 
COLTRANE, John  308 
CLARKE, Shirley  308 
CONKLIN, Lee  311 
CAPRA, Frijof  318 
CRONENBERG, David  352 
CAMERON, James  352 
COLOMBO, Furio  366 
CARVALHO, Adalberto Dias de  368 

 
DURAND, Gilbert  5,8,15,45 
DERY, Mark  9,20,256,333,347,378 
DENIS, Maurice  38,127,135,137,138,139,140 
DUCHAMP, Marcel  72,73,328 
DANTO, Arthur C.  72,73 
DEBORG, Guy  80,81,369 
DONATO, Pietro  85 
DIDEROT, Denis  
99,100,101,104,105,106,113,114,115 
DANTON, George Jacques  106 
DELACROIX, Eugéne  119,121,123,194 
DURIEU, Jean Louis  119 
DAGUERRE, Louis Jacques  119 
DURER, Albrecht  120,121,128 
DURAN, Carolus 134 
DESVALLIÉRES, Georges  139 
DELAROCHE (Pintor)  145 
DELVILL, Jean  144 
DEAN, Glenn  157 
DELEUZE, Gilles  157 
DERRIDA, Jacques  157 
DOMINGUES, Garcia  
199,202,207,208,209,210 
DINIS, Júlio  219 
DOSTOIEWSKY (Escritor)  219 
DELGADO, Humberto (General)  224 
DOURADO, Cipriano,  225 
DIONÍSSIO, Mário  225,227,247 
DORFLES, Gillo  227 
DE GAULE (General)  240 
DUARTE, Gonçalo  246 
DOURDIL, Luís  246 
DIAS, Nelson  246 
DENIRO, Robert  287 
DIESEL, Vin  289 
DORBAUM, Martin  302 
 
EYCK, Jan Van  24 
ELIADE, Mircea  47,111 
ESTE, Isabelle d’  88 
ESTALINE, José  95 
ÉPINEY, Louise Florence d’  105 
EVOLA, Julius  125 
ESPANCA, Florbela  219 
ECO, Umberto  23,88,227 
ESCADA, José  246 
ELYSEU, José  246 
ÉLUARD, Paul  260 
 
FREITAS, Lima de  46,225 
FOUCAULT, Michel  53,53,81,297 
FERRÃO, Hugo  54,237,247,295 
FRANÇA, José Augusto  79,225,222,228,239 
FRANCESCA, Piero della  88 
FRANCO, Francisco (General)  95,222 
FRIEDRICH, David  123 
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FRANCE, Eurilda Loomis  134 
FERRO, António  146,200,214 
EISENHOWER, Dwight  177 
FAULKNER, William  129 
FONSECA, Barquinho da  227 
FRANCASTEL, Pierre  227 
FISCHER, Ernest  227 
FOCILLION, Henri  227 
FORMAN, Milos  317 
FERRARA, Abel  327 
FORRESTER, Viviane  365,366 
FRANK, Peter  370 
 
GIBSON, William  
5,6,8,9,18,19,188,191,327,346,347,348,361,374 
GRIS, Juan  26 
GUÉNON, René  47,84,125 
GHYKA, Matila C.  47,90 
GÓIS, Damião de  51 
GUTENBERG, Johann  51 
GIGGER, H. R.  62 
GÉRICAULT, Theodore  62,63,64,65,123 
GREENBERG, Clemente  71,377 
GONÇALVES, Rui Mário  79,228,241 
GONZAGA, Frederico (Marquês)  88 
GAUGIN, Paul  93,118,126,135,136,140 
GOYA, Francisco  97,123 
GROSZ, George  97 
GRIMM, Friedrich Melchior von  105 
GRAINHA, Manuel Borges  107,109 
GALILEO  122 
GOSSMAN, Lionel  126 
GARNER, Elizabeth Jane  134 
GLOANEC, Marie-Jeanne  135 
GERMELSHAUSEN, Von Roesgen  137 
GOGH, Vincent Van  140 
GAUTIER, Théophile  142 
GUISADO, Alfredo Pedro  146 
GATES, Bill 154,255 
GIL, José  157 
GOODMAN, Cynthia  170,256,379 
GAGARIN, Yury  177 
GORBATCHOV, Mikhail  177 
GORE, Albert  179,180,181 
GOMES, Mário Varela  202,209 
GARRET, Almeida  219 
GORKI  219 
FELLINI, Federico  220 
GOMES, Soeiro Pereira  225 
GUSMÃO, Adriano de  227 
GUSMÃO, Artur Nobre de  228 
GEORGE, Frederico  225,235 
GODAR, Jean-Luc  240,308 
GUEVARA,Che  240 
GAMITO, Maria João  242,243,246 
GONÇALVES, Luís  246 
GANCEDO, Teres  246 

GUTIÉRREZ, Lourdes Cillervelo  262 
GERSHENFELD, Neil  264 
GEHRY, Frank O.  264,265,266,267 
GRIES, Gero  302 
GINSBERG, Allan  305,308,310 
GYATSO, Tenzin  307 
GOODRICK-CLARKE, Nicholas  316 
GUILLEBON, Jeanne-Claude  319 
GOLSTONE, Brett  332,333 
GILLIAM, Terry  360 
GIBBONS, Dave  361 
 
HEIDEGGER, Martin  
5,8,18,38,57,173,289,324,346,359 
HADJINICOLAU, Nicos  35 
HITLER, Adolf  94,95,141,343 
HOLANDA, Francisco de  97,83,84 
HEARTNEY, Eleanor  58 
HATHERLY, Ana  78 
HENRIQUES, Lagoa  93,246 
HESS, Rudolf  94 
HOLBACH, Paul Henri Thiery d’  106 
HUNT, Holman  126 
HERCULANO, Alexandre  219 
HUGO, Vitor  219 
HEMINGWAY, Ernest  219, 227 
HITCHCOCK, Alfred  220 
HUXLEY, Aldous  
227,240,314,315,330,331,356 
HELDER, Herberto  227 
HUYGHE, René  227 
HOCKNEY, David  241,365 
HÉROLD, Jacques  260 
HOTTOIS, Gilbert  299 
HOLMES, John Clellon  304 
HOPPER, Dennis  308 
HEIZER, Michael  319 
HECKERT, Matt  332,333,335 
HYAMS, Peter  350 
HAVEN, Tom  361 
HOLZER, Jenny  376 
HAMBETON, Richard  367 
 
ITTEN, Johannes  141 
IDOL, Billy  354,361 
 
JABOUILLE, Vctor  45 
JAPPE, Georg  60 
JÚLIO II (Papa)  86 
JOSEPH, Louis Philippe  106 
JUNOT, Andoche  109 
JOÃO V (Rei)  109,110 
JOSÉ I (Rei) 113 
JULIAN, Rodolphe  133 
JUNQUEIRA, Guerra 219 
JUSTINO, Manuela  246 
JORGE, Alice  246 
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JAVACHEFF, Christo  319 
JENSEN, BRUCE  361 
JONES, Allen  365 
 
KLEE, Paul  140 
KANDINSKY, Wassily  141 
KRISHNAMURTI  141 
KHNOPFF, Fernand  144 
KERCKHOVE, Derrich de  153,158,256,279 
KOROMPAY, Giovanni  163 
KARDEC, Allen  200,217 
KEIL, Maria  202,215,225 
KAFKA, Frank  219 
KAZAN, Elia  220 
KUBRICK, Stanley  240,350,351 
KENNEDY, John F.  240 
KENNEDY, Robert  240 
KING, Martin Luther  240 
KUROKAWA, Kisho  267,268 
KRUGMAN, Herbert  279 
KAWAGUCHI, Yoichiro  302 
KEROUAC, Jack  304,305,306,307,308 
KAPROW, Allan  308 
KACZYNSKI, Theodore  341 
KASSOVITZ, Mathieu  367 
 
LÉVI-STRAUSSE, Claude  29,309 
LYOTARD, Jean-François  59,60 
LUÍS XVIII (Rei)  63,64 
LOURENÇO, Eduardo  79,80 
LOPES, Gil Teixeira  93,227,232,246,247 
LUÍS XIV (Rei)  99,101,102 
LUÍS XIV (Rei) 99 
LUÍS XIII (Rei)  102 
LUÍS XVI (Rei)  106 
LICURGO  111 
LEMPICKA, Tamara de  118 
LAURENS, Jean-Paul  134 
LEFEBURE, Jules  134,135 
LENK, Peter  140 
LEADBEATRE, C. W.  145 
LEAL, Raul  146 
LÉVY, Pierre  
150,170,256,280,283,284,285,379 
LORENZ, Konrad  155 
LINCOLN, Abraham  173 
LAPA, Querubim  225 
LANHAS, Fernando  225 
LAPA, Manuel  235 
LICHTENSTEIN, Roy  241,340,365 
LAPA, Álvaro  241 
LAGINHAS, Isabel  246 
LOPES, Hilário Teixeira  246 
LINO, Margarida  247 
LIBESKING, Daniel  268 
LEHNER, Mark  272 
LIPOVETSKY, Gilles  298 

LEARY Timothy  
309,310,311,312,313,348,356,361 
LAFARGUE, Paul  312 
LONG, Richard  319 
LADEN, Bin  340 
LONGO, Robert  352 
 
MANTEGNA, Andrea  24,26,83,85 
MORIN, Edgar  25,27,28,268,368 
MARIN, Louis  39 
METZ, Christian  39 
MIRON  44 
MULLER, Ray  45 
MAQUIAVEL, Nicolau  51,93,94 
MACLUHAN, Marshall  52,155,240 
MIRANDA, José de Bragança  60,299 
MARQUES, Maria Emília, Ricardo  66,237 
MELO E CASTRO (Pintor-Poeta) 78 
MATOS, Fernando 78 
MOSTAERT, Jan  93 
MUSSOLINI, Benito  95 
MAZARIN, Jules (Cardeal)  102 
MARQUES, A. H. de Oliveira  107 
CARVALHO E MELO, Sebastião José de 
(Marquês de Pombal)  107,113 
MILLAIS, John Everett  126 
MICHELANGELO, Buonarroti  128,143 
MORRIS, William  132 
MONDRIAN, Piet  141 
MENDES, Paulo  176 
MARQUES, Bernardo  199,208,209 
MÚRIAS, Manuel  213 
MADEIRA, João  213 
MELO, Mário  219 
MANN, Thomas  219 
MAUGHAM, Somerset  219 
MANTA, João Abel  225 
MONTEZ, Paulino  225,229,232 
MILLER, Henry  227 
MALRAUX, André  227 
MOREIRA, Marcelo  227 
MARCUSE, Herbert  240 
MITTERRAND, François  240 
MALCOM X  240 
MIN, Ho Chi  240 
MOURA, Leonel  246 
MARÇAL, Matilde  246 
MENEZ (Pintor)  246 
MENDONÇA, Fátima  247 
MANTZ, Gerhard  302 
MEINHOF, Ulrike Marie  316 
MORO, Aldo  316 
MORRIS, Robert  316 
MARIA, Walter de 316 
MORE, Thomas  326 
MORAVEC, Hans  329,330 
MACMURTRIE, Chico  332,333,334 
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MANET, Edouard  337 
MILLER, George  361 
MOORE, Alan  361 
MCKENZIE, Michael  370 
 
NELSON, Theodore  Holm 
5,8,18,184,185,186,188,189,379 
NEGREIROS, Almada  46, 
47,77,145,146,163,239 
NIETZSCHE, Frederico  75,282 
NASCIMENTO, Francisco Manuel do  107 
NIEPCE, Joseph Nicéphore  119,121 
NERVAL, Gérard de  142 
NEGREIROS, José de Almada (Filho)  215 
NEGREIROS, Rita de Almada (Neta)  215 
NOBRE, António  219 
NAMORA, Fernando  225,227 
NEGROPONTE, Nicholas  263,357 
NEZHMMER, Yves  302 
 
Orlan  6,8,18,62,285,328 
OVERBECK, Johann  127,129,131 
OLIVIER, Ferdinand  128 
OLIVEIRA, Maria João Lello Ortigão de  134 
OLDENBURG, Claes  241 
OSMOND, Humphrey  309 
ORLOVSKY, Peter  310 
OPPENHEIM, Dennis  319 
ORWEEL, George  362 
 
PERNIOLA, Mário  13,320 
PICASSO, Pablo  26,97 
PANOFSKY, Erwin  32 
PACIOLI, Luca  47,88,89,91 
POSSOLO, Barahona  48 
PEREIRA, Fernando António Batista  48 
POLLOCK, Jackson  71 
PEIXINHO, Jorge  78 
PESTANA, Silvestre  78 
PALOLO, António  78 
POMAR, Vítor  78 
PORFÍRIO, José Luís  79 
PLATÃO  86 
POLLIO, Vitruvius  89,90 
PITÁGORAS  90 
POUSSIN, Nicolas  99,100,101,128,143 
POMPADOUR (Marquesa)  99 
PLUTARCO  103,110,111 
PEREIRA, José Fernandes  108 
PÉRICLES  111 
PORTA, Giambatista della  121,122 
PEREIRA, Teresa Matos  125 
PFOOR, Frank  127,129,130 
PERUGINO (Pintor) 128 
PÉLADAN, Joséphin  137,142,143 
PESSOA, Fernando  144,145,146 
PINTOR, Santa Rita  146 

PACHECO, José  146 
POPPER, Frank  169,170,256,260,379 
PERDIGÃO, José Henriques de Azeredo  
200,203,228,293 
PINHEIRO, Rafael Bordalo  209 
POE, Edgar Alan  219 
POMAR, Júlio  225 
PEDRO, António  225 
PINTO, Francisco de Paula Leite  226 
PIRES, Cardoso  227 
PASOLINI, Pier Paolo  240 
PINHEIRO, António Costa  241 
PALOLO, António  241 
PINTO, Cerveira  246 
PINTO-COELHO, Luís  246 
PINHEIRO, Manuela  246 
PAULO, João  246 
PINHEIRO, Jorge  247 
PAIS, Teresa  247 
PAILLOTIN, Guy  299 
PARKER, Charlie  306 
PAULINE, Mark  332,333,334 
PIJNENBURG, Henk  374 
 
QUINTINHA, Julião  198,199,202,207,208,220 
QUEIRÓS, Eça de  219 
QUENTAL, Antero de  219 
QUADROS, António  225 
 
RHEINGOLD, Howard  5,256,259,379 
RUCKER, Rudy  6,9,20,347 
RODRIGUES, Adriano Duarte  
16,43,44,49,153,339 
RIEFENSTHAL, Leni  97,118 
ROUSSEAU, Henri  97,118 
REYNOLDS, Joshua  102,103 
RICHELIEU (Cardeal)  102 
ROUSSEAU, Jean-Jacques  106,110,112 
ROSSETTI, Dante Gabriel  126,132 
ROSSETTI, William Michel  126 
RANSON, Paul  127,135,137,138 
RAFAEL  128 
RUBENS, Peter Paul  128  
ROSENKRENK, Cristian  137,146 
ROSENBERG, Alfred  141 
ROUAULT, Georges  144 
RUSK, Michael  170 
ROSAS, Fernando  212 
REIS, Carlos dos  215 
ROHMER, Sax  219 
ROSSELLINI, Roberto  220 
RIBEIRO, Rogério  225,235,247 
REDOL, Alves  225 
REZENDE, Júlio  225 
RÉGIO, José  227 
READ, Herbert  227 
RAMOS, Luís Filipe  237 
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RESNAIS, Alan  240 
RODRIGO, Joaquim  241 
REGO, Paula  241 
REIS, José  246 
ROSEIRA, Mário  246 
RUSH, Michael  256 
ROTONDI, Michael  268 
REIS, Pedro Cabrita  293 
REIS, Vítor dos  295 
RIVERS, Larry  307 
RAUSCHENBERG, Robert  308 
RADO, James  317 
RAGNI, Gerome  317 
RUDOLPH, Eric  340 
RENS, Max  370 
RAMIREZ, Yasmin  376 
 
STERLING, Bruce  6,9,20, 274,347,374 
SCOTT, Riedly  6,9,351,360 
STELARC 6,8,18,160,328,333 
SALOMOM, Jean Paul  12,18,171,370 
SOUSA, Rocha de                       
18,35,36,79,190,196,197,198,199,205,206,210,
211,216,217,218,220,221,222,226,228,234,236,
238,239,240,242,243,244,246,247,249 
SINOUÉ, Gilbert  24 
SQUARCIONE, Francesco  24,85 
SAKHAROV, Andrei  30 
SEIXAS, Maria João  45 
SOUSA, Ernesto de  77,78,293 
SOUSA, Ângelo de  78 
SANTI, Rafaello  86,103 
SOCRATES  86 
SALAZAR, Oliveira  
95,199,200,206,208,213,222,223,224,229 
SANCHES, António Nunes Ribeiro  107 
SERRA, Francisco Correia da  107 
SEQUEIRA, Domingos António  
107,108,109,110 
SANDER, August  118 
SENEFELDER, Aldys  120 
STEPHENS, Frederich George  126 
SÉRUSIER, Paul  126,135,136,137,138,139 
SCHADOW, Friedrich 131 
SIDDAL, Elizabeth  132 
SOUSA, Aurélia de  134 
SCHURÉ, Édouard  137,141,144,146 
STEINER, Fridolin 140 
STEINER, Rudolph  141,144,317 
SATIE, Erik  144 
SILVA JÚNIOR, António  144 
SIMÕES, João Gaspar  145 
SÁ-CARNEIRO, Mário de  145 
SILVA, Raquel Henriques da  146 
SARTORI, Giovanni  153 
SCHWARTZ, Robert  165 
SILVERS, Robert  172,173 

SEURAT, Georges  173 
SOUSA, Manuel de  
199,202,206,207,208,209,210 
SPÍNOLA, António  201,233 
SOUSA, Maria Sequeira Cabrita Carneiro de 
203,221,227 
SOUSA, Maria Rosa Rocha de  206 
SOUSA, José Manuel Rocha de  206 
SALGADO, José Veloso  215,216 
STEINBECK, John  219 
SALGARI, Emílio  219 
SAPPER   219 
SAINT-EXUPÉRY  227 
SARTRE, Jean-Paul  227,240 
SENA, Jorge de  227 
SANTARENO, Bernardo  227 
SARDINHA, Edgar  227 
SALGADO, Conceição Veloso  227 
SIMÃO, Veiga  234 
SILVA, Vieira da  239 
SAMPAYO, Helena  247 
SOBREIRO, Pedro  247 
SANTO, Germano  247 
SÉRGIO, Eduardo  247 
SANDERS, Peggy  272 
STIEGLER, Bernard  299 
SMITHSON, Robert  319 
SÁ, Jorge  328 
STEINER, George  359 
SALA, Luc  359 
SHAKUR, Tupac  374 
 
TÁPIES, Antoni  30 
TURGUENEN, Ivan  59 
TRINDADE, Armando Rocha  66,201,237,281 
TÁVORA (Marqueses)  113 
TURNER, Joseph William  123 
TURKLE, Sherry  167,256,290 
TURNER, Joseph William  123 
TURKLE, Sherry  167,256,290 
TOLSTOI  219 
TCHEKOFF, Anton  219 
TRIGOSO, Falcão  225 
TELES, Galvão  229 
TARKOVSKY, Andrei  240 
TSÉ-TUNG, Mao  240 
TANGUY, Yves  260 
TANGE, Benzo  267 
TSCHUMI, Bernard  276 
TOFFLER, Alvin  343 
 
VIOLA, Bill  6,8,18,258,259,379 
VIRILIO, Paul  12,285 
VINCI, Leonardo da  47,82,88,143,165,289 
VERNE, Júlio  56,153,219 
VARELA, Artur  78 
VANDELLI, Domingos  107 
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VERKADE, Jan  127,139,140 
VASCO (Caricaturista)  209 
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