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Resumo 

Na última metade do século XX, as práticas artísticas de vanguarda desde o 

Fluxus à Mail Art prometiam uma criação de arte colaborativa e a produção de novos 

modelos de partilha de conhecimentos. Hoje, essas práticas inspiraram a estrutura das 

plataformas Web 2.0 atingindo, pela primeira vez, uma enorme massa de utilizadores da 

Internet. A análise das raízes das práticas artísticas e de intervenção social baseadas 

numa rede subcultural de arte, tanto analógica como digital, mostra que o actual desafio 

artístico das plataformas Web 2.0 reside na invenção de novos cursos de acção e novos 

conteúdos desenvolvidos pelas comunidades de base. Um fio de pensamento liga a arte 

em rede ao longo dos tempos, desde movimentos como o Fluxus, a Mail Art, a net.art e 

a Hacker Art, às práticas das redes sociais Web 2.0 de hoje em dia.  

No sentido de comprovar os factos enunciados nesta investigação, vamos desen-

volver e aplicar um novo quadro conceptual para a análise de redes artísticas ou arte em 

rede a uma série de estudos de caso. A identificação e justificação, bem como a defini-

ção, descrição e explicação dos estudos de caso, que se encontram enquadrados dentro 

das características exigidas, é um exercício que permitirá demonstrar e validar os víncu-

los entre movimentos como o Fluxus e a Mail Art com estes últimos do século XXI. 

Será o estabelecer desta ponte entre o antes e o agora que nos concederá, não só a 

um melhor conhecimento das comunidades de artistas e activistas do séc. XXI, com as 

suas metodologias, vicissitudes e idiossincrasias, mas também a um possível esboço 

teórico do que estará para vir no futuro. 

Palavras chave: Comunidade, Rede, Hacking, Activismo, Networking, Internet 

  



 

Abstract 

In the last half of the twentieth century avant-garde art practices from Fluxus to 

Mail Art and Hacker Art have promised the creation of collaborative art and the produc-

tion of new models of sharing knowledge. Today, these narrow practices have inspired 

the structure of the Web 2.0 platforms, reaching for the first time a huge mass of Internet 

users. This dissertation proposes to analyze the roots of artistic practices and social in-

tervention based on both analog and digital subcultural networked art, showing that the 

current artistic challenge of the Web 2.0 platforms lies in the invention of new courses 

of action and new contents developed by networked communities. A thread connects 

networked art such as Fluxus, Mail Art, net.art and Hacker Art with Web 2.0 social 

networking practices.  

In order to prove the facts set out in this investigation, we will develop and apply 

a new conceptual framework for analysis of artistic networking or networked art to a 

number of case studies. The identification and justification, as well as the definition, 

description and explanation of the case studies, which are framed within the required 

characteristics, is an exercise that will demonstrate and validate the links between 

movements such as Fluxus and Mail Art with the new movements from the 21st century.  

It will be the building of this bridge between the then and the now that will grant 

us the knowledge about these communities of artists and activists of the 21st century 

with their methodologies, vicissitudes and idiosyncrasies, but also a possible theoretical 

outline of what is to come in the future.  

Keywords: Community, Network, Hacking, Activism, Networking, Internet 
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1. Introdução 

As práticas artísticas de vanguarda da última metade do século XX, desde o Flu-

xus1 à Mail Art2 preconizavam a produção de novos modelos de partilha de conheci-

mentos e por conseguinte, uma criação de arte colaborativa. Actualmente, essas práticas 

serviram de inspiração para a criação da estrutura das plataformas Web 2.03, o que per-

mitiu o rápido desenvolvimento de uma enorme massa de utilizadores da Internet. A 

análise das influências que estas práticas artísticas e de intervenção social, baseadas 

numa rede artística subcultural de carácter tanto analógico como digital, surtiram nos 

movimentos artísticos da actualidade vem mostrar que o verdadeiro desafio artístico das 

plataformas Web 2.0 se encontra na invenção de novos meios de actuação bem como a 

criação de obras e conteúdos desenvolvidos pelas comunidades de base.  

Uma tendência teórico-prática liga a criação de arte em rede no decorrer da sua 

história, com movimentos como o Fluxus, a Mail Art, a net.art4 e a Hacker Art5, às prá-

ticas das redes sociais Web 2.0 da actualidade.  

A análise destas comunidades de artistas percursoras das comunidades de hoje, 

hackers e activistas, estabelecerá uma ponte entre os movimentos do séc. XXI e os mo-

vimentos que os influenciaram, ou a partir dos quais estes evoluíram. 

                                                           
1 Fluxus foi o primeiro movimento de arte intermedial verdadeiramente internacional, do século XX. 
Embora tenha começado na Europa, muitos artistas americanos – George Maciunas, Dick Higgins, Alison 
Knowles, Benjamin Patterson, Emmett Williams – estavam no centro do grupo, que logo se espalhou para 
os E.U.A. e Japão. O Fluxus criou um forte sentido de identidade colectiva, embora nunca se tenha 
caracterizado por um estilo comum ou programa. O movimento é fortemente influenciado por 
movimentos como o Dadaísmo e o Futurismo. 
2 Mail Art é um movimento cultural mundial que começou no início dos anos 1960 e envolve o envio de 
artes visuais (mas também de música, arte sonora, poesia, etc) através do sistema postal internacional. 
Mail Art também é conhecido como Postal Art ou Correspondence Art. O termo networking é usado 
frequentemente para descrever as actividades Mail Art, baseada nos princípios de troca e colaboração 
entre iguais. 
3 Web 2.0 é um termo criado em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma segunda 
geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a Web como plataforma, envolvendo wikis, 
aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais e tecnologia da informação. Embora o termo tenha 
uma conotação de uma nova versão para a Web, este não se refere à actualização nas suas especificações 
técnicas, mas a uma mudança na forma como a Web em si é encarada por utilizadores e produtores, ou 
seja, o ambiente de interacção e participação que hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. 
4 net.art refere-se a um grupo de artistas que trabalharam em arte com a internet como medium desde 
1994. O termo é também utilizado como sinónimo para net art ou Internet art e cobre um muito maior 
número de práticas artísticas. Nesta definição mais abrangente, net.art significa arte que usa a internet 
como o seu medium e que não pode ser experienciada de qualquer outra maneira. No capítulo dedicado a 
este tipo de arte explicaremos o ponto entre os termos net e art. 
5 O significado do termo Hacker Art, cunhado em 1989 por Tommaso Tozzi, pretende cobrir uma ampla 
área interdisciplinar que combina a investigação, tanto científica como humanística, os movimentos soci-
ais tanto overground como underground, as artes, a administração pública, o mundo dos media e muitos 
outros sectores da esfera social. No campo da arte essa visão encontra-se em continuidade com alguns dos 
movimentos artísticos avant-garde do século XX, incluindo Dada, Fluxus, Situacionismo e Cyberpunk. 
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Nesta análise serão estabelecidas e explicadas as ligações entre manifestações ar-

tísticas de movimentos como o Fluxus, ou as redes de Mail Art com intervenções acti-

vistas da Hacker Art ou da net.art; serão também clarificadas as conexões entre os prin-

cípios e ideologias destes movimentos com a ética hacker e os conceitos de Openness6 e 

Do It Yourself. Um possível vislumbre do futuro, tal como um melhor conhecimento das 

comunidades de artistas e activistas do séc. XXI, será proporcionado pelo estabeleci-

mento das ligações entre o passado e o presente. 

Esta investigação procurará mapear, num ponto mais avançado da dissertação, um 

dos principais componentes desta nova geografia do poder: a acção directa online ou 

hacktivismo. Para obter uma visão inicial mais clara do hacktivismo devemos esclarecer 

uma série de questões. A aparência súbita e por vezes chocante do hacktivismo resultou 

da intersecção de três correntes divergentes: hacking7, sociedades de conhecimento8 e o 

protesto e resistência social modernos. Apresentaremos posteriormente a estrutura da 

investigação e o conteúdo que descreverá essas três correntes a fim de situar o 

hacktivismo e o networking dentro do seu contexto cultural e político, permitindo que 

tanto o seu factor novidade e as suas raízes se tornem mais claras. Tendo as principais 

influências da hacker art, da net.art e do hacktivismo delineadas e explicadas, tornar-se-

á possível então mapear as ligações existentes entre todos estes movimentos e 

vislumbrar um pouco do futuro das comunidades artísticas que trabalham em rede nos 

dias de hoje.  

Num primeiro capítulo dedicado ao movimento Fluxus, serão explicadas as influ-

ências que os movimentos avant-garde, como o Dadaísmo e o Futurismo, tiveram na 

própria génese do movimento Fluxus. O facto de este poder ser considerado neo-avant-

garde é um ponto que será debatido e analisado. Será explicado o nascimento do movi-

mento, a sua evolução ao longo dos tempos bem como dos seus mais proeminentes ar-

tistas e suas obras. Também neste capítulo serão debatidas algumas perspectivas e traba-

                                                           
6 Openness é uma posição filosófica muito geral em que alguns indivíduos e organizações operam, muitas 
vezes realçada por um processo de tomada de decisões que reconhece a gestão comum das partes interes-
sadas (usuários/produtores/colaboradores) ao invés de uma autoridade centralizada (proprietários, especi-
alistas, conselhos de administração, etc.) 
7 Hacking, neste contexto, refere-se às actividades praticadas dentro da subcultura de programação de 
computadores e ao acesso a computadores ou informação de modo legal ou ilegal. Este assunto será deba-
tido em profundidade num ponto mais avançado da investigação, no capítulo dedicado aos hackers.  
8 Sociedades de conhecimento, ao invés de sociedade global de informação já que o melhoramento do 
fluxo de informação por si só não é suficiente para englobar as oportunidades e potencialidades para o 
desenvolvimento que só o conhecimento oferece. Portanto, uma visão mais complexa e holística, bem 
como, uma perspectiva clara e abrangente de desenvolvimento, são necessários. 
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lhos de vários autores e críticos tais como Ken Friedman, Dick Higgins (também eles 

importantes autores Fluxus), George Maciunas (o pai do movimento), Nam June Paik, 

John Cage, Joseph Beuys, George Brecht e o historiador Fluxus Owen F. Smith, entre 

outros. Serão discutidos alguns princípios e ideais que foram percursores da arte em 

rede. Também é debatida a ideia do Fluxus em rede de acordo com as semelhanças e 

diferenças entre este último e os movimentos em rede da actualidade. 

Num segundo capítulo, a origem, bem como todas a influências que levaram à gé-

nese do movimento Mail Art, serão explicadas. A análise dos principais autores e as 

suas obras, sendo que muitos deles faziam também parte do movimento Fluxus, como 

John Cage, Joseph Beuys, Nam June Paik, etc., serão um ponto importante para perce-

ber não só as dificuldades mas também as características únicas de um movimento que 

tira partido das limitações inerentes à utilização das burocracias do sistema postal. Fala-

remos também destas ligações que se estabeleceram com o movimento Fluxus. Serão 

ainda explicadas as quatro fases da Mail Art que se caracterizam por algumas transfor-

mações, bem como pelo trabalho de alguns artistas e por uma mudança de atitudes.  

Seguidamente discutiremos os paralelismos entre um movimento deste género e a 

sociedade em rede em que hoje vivemos, permitindo assim encontrar algumas respostas 

para a problemática da partilha na Internet. A ligação óbvia entre a Mail Art e a Internet 

é também objecto de análise, já que os ecos deste movimento no nosso presente estado 

da arte, no que diz respeito à partilha e trabalho artístico em comunidade, serão tornados 

claros e inequívocos. 

No terceiro capítulo discutir-se-á a problemática do termo net.art, já que em geral, 

parece haver uma grande confusão em torno das várias definições, que vão de net art 

(ou net.art, com um ponto entre net e art) à web art, browser art, novos media, cyber 

art, arte electrónica e arte digital. Em muitos casos, no entanto, a diferença entre estas 

práticas é real e pode ser documentada, servindo para tal o presente capítulo. 

Termos como net.art ou web art referem-se a uma série de práticas e eventos que 

são criados durante fases específicas do desenvolvimento de uma abordagem crítica 

para a web, como veremos nesta análise (BAZZICHELLI, 2008: 10). Devido a estas ques-

tões estudaremos então o termo em si para, em seguida, estabelecermos abordagens para 

uma tipologia de net.art. Neste processo convocaremos os trabalhos de artistas e de au-

tores tais como Rachel Greene, Tatiana Bazzichelli, Vuk Ćosić, Annmarie Chandler e 

Norie Neumark, Alexei Shulgin e Natalie Bookchin e Luther Blisset. 
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Hackers o que são realmente? No capítulo a estes dedicado, serão explicadas as 

diferenças entre hackers, crackers, e ciber-terroristas. A ética hacker é fundamental 

para perceber as diferenças entre os princípios que permitem aos hacker artists produzir 

arte. Seja qual for a definição de arte de hoje, a mesma denota a aplicação de habilidade 

para expressar ideias que têm impacto nas sensibilidades estéticas. A programação de 

computadores incorpora tal expressão no âmbito de uma lógica que é a marca da ciência 

e da engenharia. As fronteiras entre a ciência e a arte são turvadas por um processo de 

transformação que transporta a lógica e a descoberta empírica para o reino da percep-

ção. Central para o ethos hacker é a noção de que o código possui um valor estético. Os 

hackers artists aqui apresentados e discutidos podem ter descoberto que a ciência da 

arte e a arte da ciência são indistinguíveis. 

Para além destas considerações serão também obviamente estudados autores e ar-

tistas, duas condições que muitas das vezes são indissociáveis. Serão convocados auto-

res tais como Tommaso Tozzi, Steven Levy, Eric S. Raymond, Pekka Himanen ou Tati-

ana Bazzichelli cujas obras nos auxiliarão no esclarecimento das questões supracitadas. 

Com base no capítulo sobre a Hacker Art e a ética hacker faremos mais uma vez 

uma desambiguação, mas neste caso, entre o modo pelo qual o hacktivismo se manifesta 

realmente e os ideais que defende, por comparação ao activismo e ao ciber-terrorismo. 

Serão analisadas as origens deste movimento estabelecendo paralelismos entre o 

mesmo e todos os movimentos supracitados. Os autores, ou hacktivistas, assim como as 

suas obras, serão estudados de acordo com uma metamorfose dos conceitos e princípios 

dos movimentos que lhe deram origem, para assim mapear as características do protesto 

passado para o estado electrónico e estabelecer um possível cenário para o que este mo-

vimento ainda pode vir a produzir. Neste sentido, os diversos autores e projectos hackti-

vistas aos quais recorreremos serão de fulcral importância para as ilações que desejamos 

obter. Serão considerados autores como Tim Jordan, Barry Collin, Mark Pollitt ou 

Oxblood Ruffin e projectos como o Cult of the Dead Cow ou o Electronic Disturbance 

Theater. 

O futuro do hacktivismo será debatido estabelecendo comparações entre as com-

plexidades e características do mesmo com os problemas que todos os movimentos so-

ciais possuem intrinsecamente. Queremos com isto tentar perceber quais são de facto as 

diferenças entre o hacktivismo e outros movimentos activistas e como será o futuro do 

protesto passado para o estado electrónico.  
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Com o intuito de comprovar toda a investigação produzida até este ponto, passa-

remos ao desenvolvimento de um novo quadro conceptual para análise de manifestações 

artísticas em rede ou networked art, que será por sua vez aplicado a um número de estu-

dos de caso. A aplicação deste quadro conceptual de análise, permitirá demonstrar as 

similaridades e conexões existentes entre os movimentos como o Fluxus e a Mail Art 

com as manifestações artísticas em rede actuais, por meio da identificação, definição, 

caracterização e explicação dos estudos de caso. Findo este processo analítico, serão 

retiradas então conclusões sobre os estudos de caso em si mas também sobre que possí-

vel futuro e possíveis tendências artísticas estes mesmos estudos preconizam, já que se 

apresentam como exímios exemplos de trabalho desenvolvido em rede. 
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2. Objecto de Estudo 

O objecto de estudo desta investigação é, como o próprio título indica, a arte em 

rede. Com o termo arte em rede, pretende-se englobar todo o tipo de manifestações ar-

tísticas desenvolvidas através de uma rede, de uma comunidade.  

Podemos vislumbrar os princípios deste tipo de arte nas últimas décadas do século 

XX. Ao contrário de todas as outras artes, incluindo cinema e literatura, este novo tipo 

de manifestação artística, intensificada pela crescente acessibilidade à Internet, não é no 

entanto definida por qualquer forma de medium. Não se trata de um objecto final como 

uma pintura, um poema impresso, ou um filme, é antes uma situação: arte em rede.  

Poder-se-á argumentar que, ao usar a palavra rede, a Internet em si assume pre-

dominância sobre quaisquer outras associações que poderiam ser estabelecidas. No en-

tanto, centrando o foco sobre as manifestações que surgem no âmbito das relações e 

processos intrínsecos de uma rede, então talvez possamos obter novos entendimentos 

sobre a cultura de rede que reflictam de forma mais proeminente os aspectos sociocultu-

rais e não apenas os aspectos tecnológicos. Referimo-nos às práticas dos movimentos 

Fluxus e Mail Art e às suas ligações com a arte relacional e práticas de arte participativa 

contemporâneas. O interesse deste tipo de arte recai sobre aspectos daquilo a que se 

pode chamar de aprendizagem relacional. É desse modo que as formas de arte em rede 

revelam o seu carácter significativo, ainda que não apenas em termos de colaboração 

entre indivíduos, mas de modo ainda mais importante, no que diz respeito ao conheci-

mento emergente que ocorre nesses processos de partilha.  

É necessário expandir a compreensão da arte em rede, a fim de obter novos co-

nhecimentos sobre a cultura de rede. Nesse sentido, é imperativo estudar de forma analí-

tica e compreensiva as origens e os pioneiros deste tipo de arte bem como as mutações 

que as suas práticas sofreram até alcançarem o ponto em que nos encontramos – a ac-

tualidade. A arte em rede e o seu percurso histórico, com as suas mutações, característi-

cas, movimentos, autores, obras e comunidades que influenciaram a arte e a cultura de 

rede actuais são o assunto que se pretende deslindar no decorrer desta investigação. 
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3.  Metodologia 

A análise dos movimentos precursores deste tipo de manifestação artística – a arte 

em rede – e a comparação com a realidade dos dias de hoje, relativamente às comunida-

des baseadas nas plataformas de redes sociais, farão desta investigação um apanhado 

histórico desde as primeiras manifestações de arte em rede até à actualidade e provarão 

que, recorrendo a um uso consciente da tecnologia, é possível activar um processo aber-

to de criação e a produção de novos modelos de intervenção tecnológica e cultural. 

Mas para que tal objectivo possa ser alcançado, será elaborada uma investigação 

estruturada sob uma base cronológica. Primeiramente, analisar-se-ão os precursores, os 

pioneiros da arte em rede, começando pelo movimento Fluxus, explicando as suas influ-

ências, a sua génese e as suas estratégias e práticas de desenvolvimento de arte em rede. 

Passaremos seguidamente à explicação da Mail Art, seguindo o movimento desde o seu 

princípio, passando pelas suas ligações com o movimento Fluxus, caracterizando as 

fases por que passou ao longo dos tempos e finalmente, analisando o modo como lidou 

com o advento da Internet. 

No seguinte capítulo, abordaremos a net.art e a multitude de significados e de 

significâncias que lhe são atribuídos. Serão também analisadas as suas práticas de arte 

em rede bem como o desenvolvimento de comunidades no medium que é inexorável a 

este movimento – a Internet. Estudaremos também uma série de abordagens para uma 

possível tipologia de net.art no sentido de a enquadrar e definir dentro das suas caracte-

rísticas e práticas específicas. 

Estudaremos seguidamente a comunidade hacker, caracterizando a Hacker Art 

como manifestação artística em seu próprio direito e explicando o que realmente repre-

sentam os hackers, a sua ética e as suas práticas. Este esclarecimento é de carácter in-

dispensável no sentido de estabelecer uma abordagem válida ao hacktivismo no capítulo 

seguinte. Mais uma vez, apesar de analisadas as primeiras comunidades hackers e as 

suas práticas, é necessária aqui, à semelhança do capítulo anterior, uma desambiguação 

relativa às manifestações específicas do hacktivismo no sentido de o enquadrar dentro 

dos parâmetros correctos. 

Será então elaborado um quadro conceptual para análise de projectos de networ-

king, baseado no estudo e investigação sobre todos os movimentos constantes desta dis-

sertação. Cada movimento descrito irá influenciar os pontos especificados neste quadro 
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conceptual, já que reflectirá invariavelmente algumas das várias características dos 

mesmos. 

No sentido de comprovar a validade e veracidade deste quadro conceptual, serão 

efectuados três estudos de caso sobre projectos característicos destes movimentos aos 

quais será aplicado este novo quadro conceptual. A aplicação do quadro conceptual será 

efectuada com o intuito de verificar e ilustrar as capacidades, problemáticas e práticas 

destas comunidades. Findo este exercício, poderemos passar a uma análise global dos 

resultados obtidos no cômputo geral. A metodologia adoptada na aplicação e análise dos 

resultados obtidos nos estudos de caso será tanto descritiva como compreensiva e histó-

rica. Nesta conjectura, será então possível neste ponto, retirar ilações e conclusões bem 

como recomendar possíveis estudos futuros por caminhos inexplorados nesta investiga-

ção.  
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4.  Estado da Arte 

O estudo dos autores seminais sobre estas matérias será o modo pelo qual a inves-

tigação será tomada para seguidamente assumir não só um método descritivo, para ca-

racterizar todos estes movimentos e o seu estado actual, como também um método 

compreensivo no sentido de perceber as dinâmicas existentes dentro destas mesmas 

realidades. Também recorreremos ao método histórico, já que dentro destes movimentos 

existem sempre variações ao longo dos tempos e todas essas mudanças são importantes 

para chegarmos a uma compreensão da evolução destas matérias, o que permitirá esta-

belecer previsões para desenvolvimentos futuros.  

No entanto, sobre estas matérias já muito se escreveu e discutiu ao longo dos tem-

pos, e nesse sentido, recorremos a autores seminais, tanto dos anos 50, alguns deles par-

ticipantes activos nestes movimentos artísticos, como da actualidade. Esta combinação 

entre autores que participaram activamente e produziram ensaios, livros e artigos sobre 

estes movimentos, juntamente com a perspectiva de críticos e artistas da actualidade, 

formará um conteúdo teórico deveras rico e que se assumirá como a força estruturante 

desta investigação. 

Referimo-nos ao trabalho de artistas, autores e estudiosos como, Ken Friedman, 

artista e figura importante no movimento Fluxus e ensaísta proeminente sobre os movi-

mentos Fluxus e Mail Art; Günter Berghaus, Emmet Williams, artista e poeta, foi o co-

ordenador do movimento Fluxus na Europa, Dick Higgins, pai do termo intermedia e 

artista de renome Fluxus juntamente com a sua esposa, Alison Knowles e Hanna Hi-

ggins, filha de ambos e também uma importante historiadora Fluxus, entre tantos outros, 

como Nam June Paik, George Brecht, Joseph Beuys, Milan Knížák, George Maciunas, 

importantíssima figura e pai do movimento ou Allan Revich, um artista Fluxus contem-

porâneo. 

Sobre Mail Art temos os trabalhos de Ray Johnson, considerado o pai do movi-

mento, Jeanne Marie Kusina, Pierre Restany, Michael Crane, historiador, Mark Bloch e 

Vittore Baroni, entre outros.  

No que diz respeito à net.art, existem diversos autores como Vuk Ćosić, pai do 

termo; Rachel Greene, importante historiadora do movimento; Annmarie Chandler e 

Norie Neumark autoras e editoras do livro At a Distance: Precursors to Art and Acti-

vism on the Internet; Alexei Shulgin e Natalie Bookchin, autores de um dos mais impor-

tantes manifestos sobre net.art existentes, Introduction to Net.art (1994-1999) e Luther 

http://us.macmillan.com/author/gunterberghaus
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Blisset, um pseudónimo multi-usuário adoptado e compartilhado por diversos grupos de 

hackers, activistas e operadores culturais. 

Relativamente à Hacker Art, existem autores como Tommaso Tozzi, pai desta 

manifestação artística, bem como Tatiana Bazzichelli, autora do livro Networking: The 

Net as Artwork. Sobre os hackers especificamente, temos invariavelmente de referir 

Steven Levy, pai do termo ética hacker, a qual é explicada detalhadamente no seu livro 

Hackers: Heroes of the Computer Revolution. O Jargon File, um glossário de gíria ha-

cker online desenvolvido pelos próprios hackers, Eric S. Raymond e Pekka Himanen, 

autor de uma ética hacker diferente da descrita por Levy, são outros autores e obras que 

se relacionam com estas matérias.  

No que diz respeito ao hacktivismo, é importante referir autores como Tim Jordan, 

autor de Activism! Direct Action, Hacktivism and the Future of Society, Barry Collin, 

Mark Pollitt, o grupo Electronic Disturbance Theater e o grupo Cult of the Dead Cow, 

figuras máximas do hacktivismo digitalmente correcto, Oxblood Ruffin, seu líder e 

Count Zero, também ele figura integrante deste grupo emblemático. 

A título mais geral, sobre a arte em rede e a interacção entre artistas em arte cola-

borativa e novos media, existe também um manancial de referências tais como, Lenara 

Verle, Marshall McLuhan, Lev Manovich no seu livro The Language of New Media, 

Scott Burnham, autor de Finding the Truth in Systems: In Praise of Design Hacking, 

Douglas Thomas, autor de Hacker Culture, Manuel Castells, Gustava Cardoso, docente 

no Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação do ISCTE em Lisboa e autor 

de vários trabalhos sobre estas matérias; também Paul Graham, autor de Hackers and 

Painters, Alexander R. Galloway e Eugene Thacker, autores de A Theory of Networks, 

onde se debatem estas questões de modo mais técnico. Holly Crawford, Marc Bousquet 

e Katherine Wills, também se debruçam sobre estas problemáticas de forma mais técni-

ca. A referência cruzada e análise desta variedade de abordagens e autores proporciona-

rão um esclarecimento, de forma faseada e detalhada, de cada problemática em questão. 

Em relação a questões mais actuais, principalmente sobre as manifestações ha-

cktivistas podemos referir as manifestações actuais de grupos polémicos como o Wi-

kileaks, Anonymous ou Lulzsec que são agora alvos de uma exposição mediática cada 

vez mais elevada.   

Como se pode verificar, esta investigação encontra-se munida de uma forte estru-

tura teórica de onde irá beber conhecimento, estabelecer ligações e discernir sentidos na 

direcção de novos meios de compreensão sobre estas matérias. Pretende-se partir do 
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estudo de todos os autores e estudiosos para assim conseguir deslindar, as ligações entre 

os primeiros movimentos a desenvolver trabalhos em rede, delineando assim uma ten-

dência até às manifestações artísticas e activistas em rede da actualidade. No entanto, 

resta referir que esta investigação trata-se de uma tentativa de colmatar algumas respos-

tas a problemáticas ainda não estudadas deste ponto de vista recorrendo somente às van-

tagens destas abordagens. Será a assimilação e compreensão das obras de autores e 

abordagens diferentes sobre estas matérias que proporcionarão o sucesso desta investi-

gação no mapeamento de uma análise sobre a arte em rede desde as suas origens até às 

suas manifestações actuais e possíveis desenvolvimentos futuros nestas áreas artísticas e 

activistas.
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5.  ARTE EM REDE 

5.1.  Fluxus  –  União da Arte e da Vida 

5.1.1.  Será o Movimento Fluxus Neo-avant-garde? 

Para que se consiga obter uma percepção mais precisa sobre o movimento Fluxus 

é necessário analisarmos os factores e as influências que outros movimentos exerceram 

sobre o Fluxus.   

O Fluxus tornou-se uma rede organizacional de artistas de diversos domínios e 

áreas distantes como a música, poesia e as artes plásticas. Os seus eventos de palco, as 

performances, evitavam toda a teatralidade do teatro, apresentando as suas actividades 

de uma maneira despretensiosa, sem qualquer parecença com o conceito tradicional de 

actuar ou de teatro. A sua arte era fortemente baseada numa realidade concreta, nas 

questões quotidianas, dando assim primazia a um tipo de criação artística focada no 

processo per se em detrimento do objecto ou produto final. Este interesse pelo processo 

como arte em si, serviu para fomentar um envolvimento activo e criativo com o próprio 

fluxo da vida, sem seguir objectivos pré-determinados. Os artistas Fluxus exploraram a 

própria natureza da existência, tratando todas as experiências como tendo essencialmen-

te o mesmo valor. Tentaram destruir o elitismo e exclusividade da arte elevada e visa-

ram a democratização da produção e recepção da arte. As peças Fluxus eram simples, 

naturais, despretensiosas e de fácil execução e reprodução. Estas não exigiam qualquer 

tipo de formação, competências ou experiência teatral anterior. Não foram feitas para a 

posteridade nem possuíam nenhuma intenção comercial ulterior portanto não desempe-

nhavam qualquer papel no mercado de arte oficial, nem tão pouco na indústria do teatro. 

A principal função e missão do Fluxus era fundir as esferas da arte e da vida para assim 

obrigar os espectadores e os artistas a questionar a sua atitude para com a realidade, 

redireccionando a sua atenção para os aspectos multifacetados da vida quotidiana e pro-

duzindo novos padrões de comportamento e práticas sociais alternativas. 

Operando dentro de um ambiente social e artístico radicalmente diferente do de 

Zurique, Berlin ou Paris de há aproximadamente 45 a 50 anos antes, e tendo plena cons-

ciência disso, os artistas e autores, de certo modo, aceitaram voluntariamente o termo 

Neo-Dada para caracterizar as suas criações (BERGHAUS, 2006: 99). No entanto, no caso 

do Fluxus, a ideia Dada de fundir a vida e a arte, assumiu uma nova dimensão no mo-

vimento e as próprias definições de arte e de vida mudaram também consideravelmente. 
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As obras do movimento Dada estão agora dispostas nas paredes de museus, gale-

rias e colecções particulares. Partilharam do destino do histórico avant-garde e têm sido 

igualmente submetidas à institucionalização de iniciativas artísticas originalmente con-

cebidas para oferecer alternativas. O mesmo, no entanto, não pode ser dito sobre a arte 

de performance Neo-Dada. Devido à sua natureza transitória, as performances só po-

dem ser experimentadas no momento do acto de criação. As performances de teatro 

convencional, ao invés, eram e são obras reproduzíveis e repetíveis que fazem parte de 

uma indústria extensa. A arte da performance Neo-Dada tem assim uma relação muito 

mais tangível para as instituições de arte. As indústrias de mediação, tais como jornais, 

televisão, rádio, etc. tendiam a ignorar este tipo de acontecimentos já que não se verifi-

cava qualquer dependência financeira a empresas de produção. No entanto, apesar desta 

distância crítica das instituições de arte, as performances neo-avant-garde não eram 

criações autónomas sem impacto na vida social. Pelo contrário, a relação entre arte e 

vida estabelece todo um complexo de componentes e uma dialéctica, tanto ao nível da 

produção como da recepção. Assim nos explica Günter Berghaus: 

In a Neo-Dada work of art, life invades art in the form of fragments of reality, torn from 
their usual context. Similarly, in a Neo-Dada performance, mundane tasks and everyday 
actions, performed by nonfactors in an ordinary environment, form part of a composition, 
where they assume new significance and are re-experienced in a new and novel fashion 
(BERGHAUS, 2006: 102). 

No que diz respeito à recepção, estas obras de arte surtiam impacto sobre a vida 

de duas maneiras: em muitos dos casos, o espectador é transformado num co-produtor 

ou participante criativo, conduzindo assim a uma integração, ou fusão, dos processos de 

produção e recepção. Sendo que as acções que compõem a obra de arte são directamen-

te retiradas da vida, a arte e a vida incorporam-se assim a um nível superior conferindo-

lhes criatividade. Além disso, a natureza fragmentada das obras de arte Neo-Dada for-

çam o espectador a completar o inorgânico, trabalhando na sua própria mente e inspi-

rando-se num reservatório de experiências do mundo exterior que diferem de indivíduo 

para indivíduo. Assim, a obra de arte Neo-Dada estende-se do mundo da arte ao mundo 

da existência quotidiana, e fá-lo de forma crítica e engajada afectando a consciência da 

sua audiência.  

De acordo com Peter Bürger ao longo do seu livro Theory of the Avant-Garde de 

1974, a incapacidade avant-garde histórica de cumprir os seus objectivos não deve ser 
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utilizada para afirmar ou justificar o seu fracasso ou até mesmo a sua morte, mas antes 

para explicar porque um objectivo utópico pode ainda conferir energia criativa a um 

movimento que procurou ir além dos parâmetros estabelecidos da arte (BÜRGER, 1984). 

Grande parte do ímpeto e vontade para a renovação da segunda onda de vanguardistas 

resultou exactamente dos paradoxos, aporías e impossibilidades do projecto avant-

garde. O renascimento do avant-garde em termos de criatividade, que teve lugar nos 

anos 50 e 60, ofereceu muito mais do que uma reciclagem de ambições do período pré-

guerra e uma repetição dos mesmos erros do passado, tendo antes contribuído para um 

processo contínuo e constantemente renovável no sentido de responder aos desafios dos 

tempos. É nessas características que se revêem muitas semelhanças com o movimento 

Fluxus. Foi nesse legado que o Fluxus bebeu as suas influências e depois seguiu as suas 

próprias pisadas no processo contínuo de exploração, quebrando com os parâmetros da 

arte miscigenando a arte e a vida. 

5.1.2.  O Nascimento do Movimento – Das suas Características às suas Práticas  

Já estabelecidas algumas das características do Fluxus herdadas dos movimentos 

Dada, Futuristas, Situacionistas, etc., que deram ao próprio movimento o cunho de 

Neo-avant-garde, interessa agora analisar o desenvolvimento, os principais artistas e as 

suas obras desde a génese do movimento até aos dias de hoje.  

Assim, invocamos aqui Ken Friedman, ele próprio também um artista Fluxus, que 

escreveu sobre as características do movimento9:  

(…)Emmett Williams once wrote, ‘Fluxus is what Fluxus does - but no one knows who-
dunit’. This concise description makes two radical statements. The statement that no one 
knows ‘who done’ Fluxus rejects the idea of Fluxus as a specific group of people. It iden-
tifies Fluxus with a frame of action and defines Fluxus as a cumulative, aggregate of 
Fluxus activities over the past forty years or so. While Emmett is famous for playful co-
nundrums, he may not agree with this reading of his text. Dick Higgins did. Dick explicit-
ly rejected a notion that limited Fluxus to a specific group of people who came together at 
a specific time and place. Dick wrote, ‘Fluxus is not a moment in history, or an art 
movement. Fluxus is a way of doing things, a tradition, and a way of life and death’. For 
Dick, for George Maciunas, and for me, Fluxus is more valuable as an idea and a poten-
tial for social change than as a specific group of people or a collection of objects (FRIED-

MAN, 1998: 8). 

                                                           
9 Uma versão inicial do que se segue foi primeiro publicado em 1989 como Fluxus and Com-
pany (publicado pela Emily Harvey Gallery) e mais tarde apareceu em 1998 em The Fluxus Reader. 
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Ken Friedman, trabalhando sobre algumas ideias de Dick Higgins, descreveu o 

Fluxus como “um laboratório caracterizado por doze ideias”(FRIEDMAN, 1998: 8). As-

sim, será agora efectuada uma explicação detalhada destas doze ideias: 

Globalism 

O Fluxus fomenta a troca e o diálogo entre mentes semelhantes independentemen-

te da nacionalidade. Acolhe também uma partilha dialógica entre mentes diferentes 

quando os seus propósitos sociais estão em sintonia. Uma abordagem democrática, sen-

do que cada indivíduo possui essencialmente o mesmo valor e importância, fazem parte 

da visão Fluxus de globalism. Este tipo de abordagem perante a cultura e a vida promo-

ve simultaneamente um método para que cada indivíduo possa atingir o seu potencial e 

sugere um contexto democrático dentro do qual cada indivíduo é livre nas decisões rela-

tivas à sua vida a nível pessoal e profissional. À semelhança deste modelo de vida tam-

bém algum do trabalho Fluxus foi criado com a intenção de ser uma contribuição directa 

para um mundo mais democrático. Alguns projectos icónicos deste tipo de manifestação 

são “os projectos para a democracia directa de Joseph Beuys, as experiências com a 

televisão de Nam June Paik, os programas de Robert Filliou, a Something Else Press de 

Dick Higgins, os projectos Aktual10 de Milan Knížák, e os múltiplos11 de George Ma-

ciunas bem como as experiências de Ken Friedman com a comunicação e formas de arte 

baseadas em pesquisa, foram todas tentativas directas de trazer uma expressão democrá-

tica à arte e de utilizar a arte ao serviço da democracia” (FRIEDMAN, 1998: 256).  

O conceito de anti-elitismo é algo apontado por Nam June Paik a Ken Friedman 

como estando em falta numa primeira versão destas doze ideias. Por anti-elitismo não se 

pretenda afirmar que não seja valorizado ou apreciado o esforço e trabalho de cada indi-

víduo, antes pelo contrário; trata-se da distinção entre uma elite baseada numa herança 

de riqueza e poder e uma elite aberta e empreendedora baseada na capacidade de criar 

valor através de serviços ou produtos (FRIEDMAN, 1998:256). 

                                                           
10 Juntamente com alguns colegas, Milan Knížák fundou um grupo de arte contemporânea (Actual Art). 
Por volta de 1966, a palavra arte foi retirada do nome e o grupo passou a denominar-se apenas Aktual. O 
grupo proclamou uma completa união da arte e da vida e centrou o seu interesse sobre o homem, as suas 
acções e no despertar da consciência das pessoas. 
11 Talvez a mais importante de todas as actividades de publicação de Maciunas sejam os objectos múlti-
plos, concebidos de forma barata e produzidos em edições ilimitadas em massa. Estes eram obras realiza-
das por artistas individuais Fluxus, por vezes em colaboração com Maciunas, ou então, mais polemica-
mente, eram interpretações do próprio Maciunas sobre o conceito ou pauta de um artista. O seu objectivo 
era erodir o estatuto cultural da arte e ajudar a eliminar o ego do artista. 
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Unity of art and life 

O objectivo primário e consciente do Fluxus, aquando do seu estabelecimento, era 

eliminar as barreiras entre a arte e a vida. Hoje em dia é óbvio que a contribuição mais 

radical que o Fluxus ofereceu à arte foi sugerir que, na realidade, não existe nenhuma 

barreira a ser eliminada. Outra forma de o colocar será dizer que a arte e a vida são parte 

de um campo unificado de referências, um contexto único. Esta perspectiva também 

coloca alguns problemas, no entanto, um dos principais propósitos do Fluxus é ir ao 

encontro dos problemas interessantes (FRIEDMAN, 1998: 258). 

Intermedia 

O termo intermedia compreende em si o encontro ou junção de diversos tipos de 

media que por sua vez resultam em novos híbridos. O cruzamento de media tão diversos 

como a música, o desenho, a pintura, a escultura, as artes performativas, etc. e os resul-

tados que daí advêm são a epítome do definição postulada por Higgins. Pensamentos e 

práticas como esta deram origem a algumas das mais interessantes obras de arte do nos-

so tempo e em particular do movimento Fluxus (FRIEDMAN, 1998: 258). 

Experimentalism 

O Fluxus aplicou o método científico à arte. Aqui experimentalismo significa ex-

plorar novos modos de resolver questões e simultaneamente avaliar os resultados e não 

somente experimentar novos modos de execução. Esta ideia vai buscar influência à ci-

ência no sentido da noção de colaboração entre teóricos, experimentadores e pesquisa-

dores com o intuito de construir novos métodos e resultados mas aqui aplicados no con-

texto dialógico da produção artística. Muitos dos trabalhos Fluxus são o resultado deste 

diálogo entre um número alargado de artistas quebrando com as regras da tradição cul-

tural na arte (FRIEDMAN, 1998: 259). 

Chance 

“Chance, in the sense of aleatoric or random chance, is a tradition with a legacy 

going back to Duchamp, to Dada and to Cage” (FRIEDMAN, 1998: 259) – assim nos diz 

Friedman. Nos finais dos anos 50, o desenvolvimento individual bem como as oportu-

nidades para tal eram muito limitadas devido a uma certa rotinização do mundo em ge-

ral. No Fluxus esta aleatoriedade, ainda assim, teve uma maior utilidade como uma téc-

nica do que como como uma filosofia. Esta característica possui ainda a vertente da 

aleatoriedade evolucionária. Neste caso, esta variação desempenha um papel mais pro-
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eminente no sentido da inovação do que o acaso puro. Neste panorama existem diversas 

possibilidades. Quando esta aleatoriedade se torna parte integrante, ou influencia uma 

nova forma, esta deixa de ser aleatória e torna-se evolucionária. Nesse sentido, verifi-

camos então que a chance se encontra muito ligada à experimentação no Fluxus 

(FRIEDMAN, 1998: 259). 

Playfulness 

A arte encontrava-se sob uma forte tradição, ou antes um conjunto de atitudes pe-

rante os modos de concepção, de forma e estilo, de certo modo antiquados e desprovi-

dos de qualquer tipo de sentido de humor. O Fluxus veio mudar essa perspectiva demar-

cando-se dessa pesada tradição que parecia quase ser proveniente de um qualquer culto 

religioso. Playfulness é assim, uma característica que sempre esteve presente no Fluxus 

e significa mais do que humor, piadas ou divertimento. Como nos diz Friedman: 

Play comprehends far more than humor. There is the play of ideas, the playfulness of free 

experimentation, the playfulness of free association and the play of paradigm shifting that 

are as common to scientific experiment as to pranks (FRIEDMAN, 1998: 260). 

Simplicity 
Simplicity, sometimes called ‘parsimony’, refers to the relationship of truth and beauty. 

Another term for this concept is ‘elegance’ (FRIEDMAN, 1998: 260). 

No caso das ciências exactas como é o caso da matemática ou da física, o ideal de ele-

gância recai sobre a capacidade de expressar algo extraordinariamente complexo da 

maneira mais curta, concentrada e concisa possível. No Fluxus a simplicidade sempre 

foi valorizada em detrimento da complexidade, como aliás, se pode verificar nas obras 

dos artistas Fluxus (FRIEDMAN, 1998: 261). Neste sentido, invocamos aqui também John 

Maeda e a sua definição de simplicidade: 

Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful (MAEDA, 2006: 89). 

Implicativeness 

Implicatividade está muito próxima da ideia de simplicidade no Fluxus. Neste ca-

so, trata-se das implicações que um trabalho Fluxus ideal deve possuir com outros tra-

balhos. Friedman aponta ainda que esta ideia faz transparecer as relações existentes en-

tre Fluxus, o experimentalismo e o método científico (FRIEDMAN, 1998: 261). 
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Exemplativism 

Tal como Friedman a descreve, exemplaridade é o princípio que Dick Higgins de-

lineou no Exemplativist Manifesto. Trata-se da “qualidade de um trabalho que exempli-

fica a teoria e o significado da sua construção” (FRIEDMAN, 1998: 261). Ainda que nem 

todos os trabalhos Fluxus revelem esta característica e sirvam de facto de modelo, aque-

les que são realmente exemplificativos, encontram-se mais perto do ideal Fluxus 

(FRIEDMAN, 1998: 261). 

Specificity 

Friedman afirma que a maior parte dos trabalhos conta com uma ambiguidade ine-

rente, um diverso número de significados possíveis, no entanto, no caso de um trabalho 

que possui especificidade, este encerra em si próprio, significado conscientemente 

(FRIEDMAN, 1998: 261). A ideia de especificidade neste caso prende-se portanto com a 

própria especificidade de uma obra que deve compreender em si todos os seus consti-

tuintes. Esta ideia é algo contraditória num movimento artístico que veio simbolizar 

uma ambiguidade filosófica e uma transformação radical nas práticas artísticas, mas 

ainda assim assume-se, segundo Friedman, como um dos elementos chave no Fluxus 

(FRIEDMAN, 1998: 261). 

Presence in time 

Esta ideia está intimamente ligada com a ideia de efemeridade. Efemeridade neste 

caso porque os trabalhos Fluxus muitas vezes se desenrolam num curto e preciso espaço 

de tempo como é o caso de algumas performances. Outro bom exemplo desta efemeri-

dade são os panfletos e outras publicações desse tipo que estão muito presentes no Flu-

xus. Existe uma outra faceta para esta ideia, a dos trabalhos Fluxus que abrangem regu-

larmente um sentido de duração algo mais progressivo, tal como “composições musicais 

que duram dias ou semanas, performances que tomam lugar em segmentos ao longo de 

décadas e até obras de arte que crescem e evoluem durante períodos de tempo igualmen-

te longos” (FRIEDMAN, 1998: 261). Esta ideia de presença no tempo, ou temporalidade é 

um dos temas centrais mais explorados e talvez mais incompreendidos no movimento 

Fluxus. 

Musicality 

A musicalidade encontra-se presente em muitos dos trabalhos Fluxus. Muitas des-

tas obras são desenhadas com o intuito de poderem ser reproduzidas futuramente, muito 
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à semelhança da notação musical propriamente dita. Assim, e ao utilizarem esta prática, 

permitiam que os seus trabalhos pudessem ser interpretados por outros artistas que não 

o próprio autor da obra. Este conceito deve-se muito ao facto de muitos artistas Fluxus 

serem também compositores, no entanto, este tipo de notação foi aplicada a muitos ou-

tros tipos de manifestações de cariz não musical como a pintura e a escultura. Este con-

ceito está bastante ligado também ao experimentalismo e ao método científico já que 

advoga uma replicação ou reprodução de uma mesma obra noutra situação tal como 

acontece na experimentação científica. Friedman afirma ainda o seguinte: 

Musicality means that anyone can play the music. If deep engagement with the music, 

with the spirit of the music is the central focus of this criterion, then musicality maybe the 

key concept in Fluxus (FRIEDMAN, 1998: 262). 

Este conjunto de doze ideias é um excelente espelho das características presentes 

na variedade de manifestações artísticas do movimento Fluxus. Na ausência desta des-

crição detalhada teríamos uma lacuna que não nos permitiria progredir na percepção que 

pretendemos alcançar no que diz respeito ao entendimento do Fluxus como comunida-

de. Uma das características únicas no Fluxus, como comunidade, foi o facto de ter in-

ventado o seu próprio nome. Os críticos de arte foram os responsáveis pela nomeação 

do expressionismo abstracto, da Pop Art, do Minimalismo e do Conceptualismo ao con-

trário do Fluxus. O que o tornava Fluxus era que este não estava confinado à arte e tal-

vez por isso tenha sido salvo de ser nomeado por outrem. Se esse factor fechou o mo-

vimento fora do mercado de arte em muitas ocasiões, também potenciou que este de-

senvolvesse arte interessante, mas nos seus próprios termos. 

Se verificarmos todas as listas de artistas Fluxus que se apresentavam como novos 

e revolucionários nos anos 60, os anos 90 demonstram que muitos deles eram transfor-

mativos e evolucionários. Se algo não aconteceu exactamente da maneira que estes ha-

viam planeado é porque realmente não existem barreiras entre arte e vida. O que conta 

neste caso, é o facto de algo ter acontecido. O valor da escrita e da publicação no Fluxus 

reside, não naquilo que já produziu, mas sim no potencial ainda não cumprido. Este 

novo entendimento sobre as práticas Fluxus potencia uma possível discussão sobre o 

que este movimento conseguirá e virá a atingir. 

Friedman, citando colegas, refere-nos que nos anos 80, George Brecht escreveu 

“Fluxus has fluxed” (BRECHT, 1987) e que Emmet Williams por sua vez, passados al-

guns anos, escreveu “Fluxus has not yet begun” (WILLIAMS, 1992: 163) sendo que, na 
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sua opinião, ambos poderiam estar correctos nas suas afirmações (FRIEDMAN, 1998: 11). 

Esta perspectiva é interessante e simultaneamente ambígua, no sentido em que o Fluxus 

foi um movimento nascido numa tentativa de quebrar com as barreiras e convenções do 

mundo artístico construindo a sua própria linguagem e dialéctica artísticas. Ainda, devi-

do à mutabilidade e progressividade das obras e em geral das práticas artísticas do Flu-

xus este ponto de vista torna-se verdadeiramente paradoxal já que não se pode realmente 

comprovar nenhuma das hipóteses propostas por Brecht e Williams. Advogando de cer-

to modo a frase de Williams, podemos afirmar que é extremamente redutor a vários 

níveis, argumentar que o movimento termina com a morte do seu pai, George Maciunas. 

Isto porque o próprio Maciunas considerava o Fluxus uma prática social viva. Mais do 

que uma forma de expressão artística, um modo de vida (FRIEDMAN, 1998: 11).  

Mas apesar das possibilidades inerentes ao ideal Fluxus, os seus artistas estavam 

demasiado presos à sua travessia do deserto. Demasiado presos à condição de desajus-

tados que ganharam e demasiado ligados aos seus perpétuos resmungos e reclamações. 

No entanto, um dos artistas Fluxus da actualidade, Allan Revich, criou outros 

Quatro Principios Fluxus que são ainda mais concisos que os seus predecessores, basea-

dos contudo, nas doze ideias de Friedman e no trabalho de Owen Smith, Maciunas e 

Higgins, em conjunto com a directa observação dos trabalhos Fluxus presentes e passa-

dos. Assim: 

1. Fluxus é uma atitude. Não é um movimento ou um estilo.  
2. Fluxus é intermedia. Os criadores Fluxus gostam de ver o que acontece quando diferen-

tes media se intersectam. Utilizam objectos do dia-a-dia, sons, imagens e textos para 
criar novas combinações de objectos, sons, imagens, e textos. 

3. Os trabalhos Fluxus são simples. A arte é pequena, os textos são curtos e as performan-
ces são breves. 

4. O Fluxus deve ser divertido. O humor sempre foi um elemento importante no Fluxus. 
(REVICH, 2011) 

Os quatro princípios de Revich, à semelhança das doze ideias de Friedman, anali-

sadas acima, são guias flexíveis e não mandamentos cravados em pedra. Servem antes 

para ajudar a perceber e a trabalhar no Fluxus e não servem o intuito de confinar ou 

restringir a criatividade.  

Numa evolução destas e de outras ideias, juntamente com princípios da Mail Art e 

numa mistura com alguns dos princípios dos movimentos de hoje, como o Hacktivismo, 
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a Hacker Art, a ética hacker e a net.art, dos quais ainda falaremos nesta investigação, 

iremos também criar um novo quadro conceptual para a análise de trabalhos de networ-

king contemporâneos. Contudo, só nos debruçaremos sobre esta nova forma de análise 

num ponto mais avançado desta investigação, já que este novo quadro conceptual per-

mitirá a própria análise e justificação dos estudos de caso presentes neste documento, 

alinhando e assinalando os paralelismos e semelhanças entre os vários movimentos.  

É agora importante verificar como o Fluxus evoluiu e lidou com o advento da In-

ternet, bem como com todas as mudanças que este novo medium veio proporcionar ao 

panorama artístico, alterando para sempre as formas de comunicação entre artistas. Ob-

servaremos também como foram dados os primeiros passos na formação de uma cultura 

de rede ainda antes do advento da Internet. 

5.1.3.  Fluxus e a Rede – Publicações, Happenings, Performances e Kits  

No início dos anos 60, as redes de artistas e as suas publicações de textos multi-

média expandiram à medida que os artistas, cineastas e escritores se juntaram em gru-

pos para promover os seus trabalhos fora do sistema de galerias e posteriormente com o 

intuito de experimentar a arte, media e poesia colectivas e performativas. A improvisa-

ção, a espontaneidade e a imediata presença de participantes foram factores de elevada 

importância nesta evolução. No entanto, esta participação ocorreu também através de 

mailings e através de subscrições para reuniões. 

As reuniões, ou ajuntamentos de grupos de artistas, mailings de panfletos, jornais 

e arte multimedia têm recebido menos atenção por parte dos meios de comunicação. A 

importância da mediação e difusão desta contracultura  foi descartada em prol de dis-

cussões sobre a experiência imediata dos presentes, em parte porque a maioria das obras 

impressas não se inserem facilmente nas categorias de artes visuais ou literatura, e tam-

bém porque estes trabalhos não eram conhecidos fora dos grupos de ex-participantes e 

coleccionadores. 

As descrições dos participantes sobre esses eventos não se limitaram a uma tenta-

tiva de reproduzir o seu imediatismo e espontaneidade. Em vez disso, os participantes 

consideraram as publicações em si como eventos e performances, e não apenas crónicas 

dos mesmos. Na verdade, o movimento Fluxus estava destinado a ser uma publicação, 

uma revista, e o grupo envolvido nesse projecto procurou usar os media, a mediação e a 

produção em massa como guias ou musas inspiradoras para as suas produções criativas. 

Os primeiros happenings ou eventos não foram de todo planeados, consistindo ao invés, 
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em cartas com instruções para a participação/execução. Os resultados eram posterior-

mente compilados como um evento. É precisamente esta rede, assumida como evento, 

que sugere uma alternativa à impressão que as artes experimentais deixaram nos anos 

60 como um tipo de experiência efémera e irrepetível. 

Ao invés de publicidade secundária, estas publicações utilizavam as redes e a pu-

blicidade como telas. Ajuntamentos (assemblings), redes (networking) e os media não 

só documentaram e divulgaram eventos como também definiram os objectivos dessas 

artes alternativas. Esta cena artística alternativa desafiou a noção de que a divulgação e 

os media são secundários à expressão artística.  

Analisando em retrospectiva artistas como Nam June Paik, um influente funda-

dor da videoarte e um artista Fluxus, podemos ver que as suas exposições podiam inclu-

ir apenas uma menção sobre a importância da Mail Art para o seu trabalho e, apesar de 

as alusões às conexões entre a Mail Art e networking nas obras de Paik serem óbvias, os 

estudiosos não argumentaram de forma perfeitamente explícita que Paik, e os seus cole-

gas Fluxus, produzissem arte em rede. 

A trajectória da carreira de Paik, desde as redes de Mail Art a eventos Fluxus, 

através da videoarte, até às experiências em instalações digitais, tem sido semelhante 

à de muitos artistas também interessados em tecnologias de relacionamento. 

Joseph Beuys, um artista influente de performances e de instalações associado 

com o Fluxus, procurou soluções para problemas sociais com a lógica da arte. As suas 

esculturas sociais dependiam da sua pressuposição de que todos “serão chamados de 

artista”12. Beuys não se limitou a propor a arte como solução para os problemas, suge-

rindo teorias de embelezamento que explicariam como tornar o mundo mais boni-

to ou esteticamente mais agradável. Beuys argumentou que “nada mais é capaz de mu-

dar as condições sociais ou relações do que o conceito ampliado de arte” (FRIEDMAN, 

1998: 258). 

Entre outras publicações Fluxus, o The New York Weekly Breeder foi o que esta-

beleceu as mais fortes conexões com a Correspondence Art, e as suas mailing lists mais 

tarde serviram como o início das redes de Mail Art. O The New York Weekly Breeder 

                                                           
12 São muitas as traduções encontradas para a obra-frase Jeder Mensch ein Künstler de Joseph Beuys, 
1972, sendo a tradução literal: “cada pessoa um artista”. Este artigo foi intitulado “Todo mundo é um 
artista” e faz-se uma livre adaptação colocando em evidência o propósito desta obra e as ligações que se 
estabelecem com os procedimentos criativos do grupo performático Zaum. Zaum ou Linguagem trans-
mental é um conceito utilizado para designar as experiências linguísticas do simbolismo fonético na cria-
ção de linguagens artísticas. O Zaum pode ser definido como uma linguagem poética experimental carac-
terizada pela sua indeterminação no significado. 



23 
 

assumia-se tanto como uma piada como uma forma de estabelecer contacto de regulari-

dade semanal entre artistas. 

Se analisarmos as suas edições podemos verificar que estas são uma simples e 

imediata piada visual, não só nas manchetes e nas notícias, mas também na organização 

do quadro editorial e na (des)conexão entre as legendas e as ilustrações fotográficas. O 

Fluxus oferece um modo de reduzir conceitos e ideias a eventos ou objectos simples e 

satíricos. Quando absorvido pelo público (isto é, quando um leitor percebe a gag ou a 

piada), essas características, aparentemente de somenos importância, podem levar a 

interpretações mais profundas. 

A simplicidade deste tipo de processo permite uma fácil aceitação por parte da 

audiência. O Fluxus torna as ideias e os conceitos atingíveis através destas brincadeiras 

e ainda porque qualquer trabalho Fluxus é barato e passível de ser produzido em massa. 

Mais interessante ainda, é a capacidade que estes trabalhos detêm na conversão de as-

suntos particulares, até autobiográficos, em ideias largamente disseminadas. A trans-

formação da arte autobiográfica de Beuys no movimento político Green Party (Die 

Grünen)13 é talvez o melhor exemplo disso mesmo.  

Falando agora dos kits Fluxus, talvez um dos mais importantes seja o Flux Post 

Kit, principalmente porque engloba muitas das técnicas e estratégias das íntimas buro-

cracias encontradas mais tarde nas redes de Mail Art. Este kit contém em miniatura to-

dos os elementos encontrados nas redes de Mail Art e, por conseguinte, nas burocracias 

do sistema postal. Usa as armadilhas e as estruturas de um sistema burocrático de selos, 

carimbos, sistemas de distribuição postal, e até mesmo uma caixa de correio para pro-

duzir uma experiência sócio-poética. Este kit compele o participante a tornar-se um 

Mail artist, o que engloba muito mais do que simplesmente enviar arte por correio. In-

clui as dinâmicas envolvidas no uso do burocrático sistema postal para fins intimamente 

estéticos. Este kit é tão importante neste contexto porque, como veremos no próximo 

capítulo dedicado à Mail Art, as ligações entre a Mail Art e o Fluxus são de enorme im-

portância nos seus desenvolvimentos de parte a parte e em conjunto. 

Durante os anos 70 e 80, as artes experimentais continuaram a atrair a atenção pa-

ra o imediatismo da arte da performance, mesmo quando os círculos de Mail Art e redes 

multimedia se expandiram tomando proporções de seguimento semelhantes às de um 

culto. Por um lado, só recentemente as galerias, críticos e museus começaram a reco-

                                                           
13 Aliança '90/Os Verdes (em alemão: Bündnis 90/Die Grünen) é um partido político verde na Alemanha, 
formado da fusão do Partido Verde alemão e 90 Alliance em 1993. 
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nhecer as publicações como obras de arte em direito próprio. Por outro lado, as zines já 

começaram a receber mais atenção na imprensa popular, online, e até mesmo em galeri-

as de exposições. Esta tendência, sem dúvida, continuará a crescer à medida que os sis-

temas de distribuição de nicho substituam as estratégias de marketing de massas. A es-

trutura social não se limita a comentar sobre a produção de arte, mas também sobre a 

produção de tipos específicos de redes sociais. Como um fórum para esta extensão, po-

de-se considerar que as publicações Fluxus são o elemento de transição, com as suas 

instruções, para a arte e literatura quintessenciais do século XXI: a arte em rede.  

Embora a variedade de formas das publicações Fluxus, filmes e múltiplos serem 

de importância geral, existem outros dois aspectos que têm uma relevância particular 

para uma pré-história da Internet: em primeiro lugar, a exploração de novas formas con-

jugadas de meios de comunicação, ou mais especificamente, intermedia; e em segundo 

lugar, a tentativa de desenvolver uma nova rede de distribuição global para as próprias 

obras. O Fluxus não atacou apenas as formas e sistemas culturais existentes, mas tentou 

também criar um sistema de distribuição alternativo tanto para as obras como para as 

ideias Fluxus. 

Aquilo que os modos de pensamento crítico presentes na arte Fluxus podem ofe-

recer é semelhante ao que o movimento de código open source oferece à programação 

de computadores: os instrumentos com os quais uma prática anteriormente exclusivista 

(quer seja programação de código ou criação de arte) e os meios de produção tornados 

disponíveis a todos permitem o crescimento e continuam a ser vitais através do trabalho 

e das ideias de muitos e variados participantes. O Fluxus, em muitas das suas obras, 

enfatiza a performance, a participação e a interacção como uma forma de acentuar a 

conexão entre todas as actividades humanas, até mesmo aquelas rotuladas como arte. 

Todos os aspectos do Fluxus incluem elementos que trabalham contra a relação tradici-

onal da passividade do espectador e a dominação do objecto na arte. Aquilo que é mo-

delado nos trabalhos, actividades e interacções do grupo Fluxus é uma práxis comunitá-

ria que visa a criação de uma rede baseada nos hiper e nos intermedia.  

Mesmo que grande parte das características dos trabalhos desenvolvidos pelo Flu-

xus já existisse antes da era do computador, da Internet, da World Wide Web, dos hi-

permedia e do hipertexto, ainda assim as actividades e atitudes Fluxus representam mui-

tas das mais importantes precursões numa perspectiva pioneira na criação de uma cultu-

ra de rede. A discussão deste mesmo tema será retomada no capítulo dedicado ao ha-

cktivismo no sentido de verificar as semelhanças entre os dois movimentos e perceber a 
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influência do Fluxus nas culturas de rede da actualidade. No entanto, antes de passar-

mos a esse tipo de análise, temos de visitar invariavelmente a Mail Art. 
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5.2.  Mail Art – Burocracias e Arte no Sistema Postal 

5.2.1.  O Princípio da Mail Art –  Influências, Práticas e o Trabalho em Rede  

Mail Art is not objects going through the mail, but artists establishing direct 
contact with other artists, sharing ideas and experiences, all over the world (HELD,JR., 
2005: 116).  

As principais fontes de arte por correspondência estavam ainda a dar os primeiros 

passos em finais da década de 50, no entanto é difícil indicar exactamente o momento 

em que este tipo de manifestação se tornou em Correspondence Art. A New York Cor-

respondence School (E.U.A.), começava as mostrar as suas primeiras experiências nesta 

área com o trabalho de Ray Johnson e a sua rede de amigos e colegas. No continente 

europeu, começavam a ser discutidas as novas questões da arte contemporânea pelo 

grupo conhecido como Nouveaux Réalistes. Também no Japão, os artistas que futura-

mente viriam a integrar o movimento Fluxus encontravam-se já a testar, explorar rede-

finir os entendimentos e definições artísticas (FRIEDMAN, 1995: 3).  

Em termos de diversidade de formas e práticas a Correspondence Art é, até por 

factores intrínsecos e inexoráveis, mais complexa e efectivamente diversa que outros 

tipos de manifestação artística. Friedman, falando sobre esta diversidade, compara-a à 

pintura: “Where a painting always involves paint and a support surface, Correspond-

ence Art can appear as any one of dozens of media transmitted through the mail” 

(FRIEDMAN, 1995: 3). 

Os artistas recorreram ao serviço postal para encetar as suas partilhas artísticas já 

que este meio era o mais simples, menos dispendioso e célere meio disponível e não por 

uma intenção estudada e premeditada (FRIEDMAN, 1995: 3). É inegável portanto, que as 

manifestações da Correspondence Art, se tivessem proporcionado de facto maioritaria-

mente por meio do sistema postal. No entanto, hoje em dia, com as novas formas de 

comunicação electrónicas, as barreiras desse medium estão a perder o seu significado. 

Em termo comparativos, a velocidade e capacidade computacional de que dispomos 

hoje, não só com os computadores mas com toda a panóplia infindável de gadgets dis-

poníveis, garante-nos uma velocidade comunicacional inigualável e incomparável com a 

disponível nos primórdios da Correspondence Art. Hoje o envio de qualquer tipo de 

dados encontra-se extremamente facilitado. Entre os e-mails, as redes sociais, sejam elas 

de vídeo, áudio ou de fotografia, os fóruns de discussão, as salas de chat e muitas outras 
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novas técnicas de comunicação, faz com que, tal como diz Friedman, “(...) correspon-

dence art is harder to define than ever before” (FRIEDMAN, 1995: 3).  

Friedman indica-nos de seguida o principal diferenciador entre Correspondence 

Art e a Mail Art. Estas dintinguem-se através de uma comunicação interactiva, recípro-

ca, no caso da Correspondence Art, e uma comunicação unidireccional, no caso da Mail 

Art, ou seja, envios de arte sem qualquer exigência de resposta (FRIEDMAN, 1995: 3). 

Neste caso, Friedman caracteriza estas diferenças para afirmar que apesar dos novos 

factores tecnológicos e a própria relação da Correspondence Art com estes, a verdadeira 

essência deste tipo de manifestação artística é inequivocamente a comunicação – “(…) 

the soul of correspondence art remains communication” (FRIEDMAN, 1995: 3). 

Uma série de formas de arte ficaram inexoravelmente associadas à Mail Art. Pos-

tais, flyers, carimbos, selos de artistas e diversos tipos de posters, são formas de arte de 

características indissociáveis deste movimento artístico, tanto pelo meio utilizado como 

pelo seu factor de partilha (FRIEDMAN, 1995: 3).  

Mais uma vez, Friedman, em “Early Days of Mail Art” explica-nos que numa 

primeira fase da arte por correspondência, esta envolvia principalmente a expressão 

individual em relações recíprocas, sendo esta uma consequência natural da correspon-

dência entre artistas. Indica que a figura central e, digamos, o pai desta fase é Ray John-

son, na medida em que identificou e nomeou esta forma de arte emergente tornando-se 

simultaneamente numa das suas figuras centrais e identificáveis nesse processo. “Work-

ing in the tradition of collage and the objet trouvé he was perhaps the first to identify the 

transaction of art works and notes with colleagues as an art form itself” (FRIEDMAN, 

1995: 4). Johnson, em seguida, utilizando o Serviço Postal dos E.U.A. como seu princi-

pal meio de distribuição, começou a trocar correspondência com um pequeno círculo de 

artistas e amigos que eventualmente se ramificaram numa ampla rede que incluía cente-

nas de indivíduos de uma variedade de disciplinas e localidades. Como resultado assis-

tiu-se ao nascimento do que veio a ser conhecida como a New York Correspondence 

School, e posteriormente New York Correspondance School (para ilustrar a relação entre 

os intervenientes como uma dança)14 (KUSINA, 2005). 

A correspondência enviada por Johnson representa um distanciamento fundamen-

tal do paradigma da arte produzida com o propósito da venda ou da posse. Esta era arte 

para dar, enviar e potencialmente perder ou destruir no próprio processo de envio. Nesse 

                                                           
14 O termo New York Correspondence School foi na verdade cunhado pelo artista Ed Plunkett, um dos 
primeiros participantes activos nesta rede emergente. 
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sentido, poder-se-á afirmar que esteve sempre presente um elemento de acaso ou risco 

envolvidos no processo. No entanto, Johnson não foi apenas generoso com as suas pró-

prias obras, provocou também a generosidade alheia, enviando primeiro um trabalho de 

sua autoria e em seguida instando o destinatário a adicionar algo a esse mesmo trabalho 

e a enviá-lo para outrem. Nessas acções, um artista sem reputação crítica, talvez resi-

dindo num local distante, podia ser instruído a acrescentar algo à obra de Johnson e em 

seguida, encaminhar a peça para um artista consagrado ou figura pública ou até mesmo 

para qualquer outro artista desconhecido. 

Este processo também trabalhou no sentido inverso, no entanto, o principal objec-

tivo era triangular uma conexão entre esses indivíduos que de outra forma estariam des-

conectados. Em certo sentido serviu também para nivelar o campo de jogo entre o co-

nhecido e o desconhecido, destruindo a divisão entre os famosos e os fãs à medida que 

ambos eram atraídos para a participação mútua no processo artístico. 

No entanto, afirma Friedman, a Correspondence Art propriamente dita, cresceu a 

partir do trabalho dos artistas europeus Nouveaux Réalistes, um nome cunhado pelo 

crítico francês Pierre Restany no Manifeste du Noveaux Réalisme em 1960 (RESTANY, 

2007). A questão central do Novo Realismo, um movimento nascido no início dos anos 

50, propunha a interpretação do real numa perspectiva de recriação imaginativa e inte-

lectual, ou seja, a nível estético. As práticas artísticas deste grupo de artistas possuem a 

um nível transversal a tendência para o uso de materiais desperdiçados, retirados de um 

contexto de vida quotidiana, com o intuito de criar dar um maior significado aos objec-

tos, tornando-os de certo modo poéticos e plenos de mensagens críticas e irónicas. Al-

guns dos principais artistas deste grupo são Arman, Ricard César, Yves Klein, Martial 

Raysse, Raymond Hains, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri e Jean Tinguely.  

A expressão Nouveau Réalisme não pretende definir uma recuperação de um rea-

lismo figurativo, mas antes e essencialmente o uso de objectos, retirando-os do seu con-

texto e função para a construção de obras de arte. Afirma-se polarmente oposto ao ex-

cesso formalista das obras gestuais dos expressionistas abstractos. Comummente relaci-

onado com a Pop Art, devido ao uso de elementos da realidade e a algumas experiências 

dadaístas, tendia no entanto a ser “(…) an art which took reality into its scope in an em-

blematic way rather than by using direct incorporation or manipulation of physical ma-

terials (FRIEDMAN, 1995: 5). A inclusão de objectos mundanos, do quotidiano, e o uso 

de práticas colaborativas nas obras de arte são atitudes que serviram para questionar o 
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estatuto do artista bem como os circuitos de distribuição de arte. Tanto no caso dos No-

veau Réalisme como precursor das práticas da Mail Art como na própria Mail Art em si.  

Assim, e como afirma Friedman, os Nouveaux Réalistes foram de facto os primei-

ros artistas a usar a correspondência como medium e como forma de arte em seu próprio 

direito (FRIEDMAN, 1995: 5). No entanto, os principais responsáveis pela sua dissemina-

ção e fomentação foram de facto Ray Johnson e a New York Correspondence School, 

Como Ken Friedman o explica: 

If the Nouveaux Réalistes created paradigms of Correspondence Art and mailed art as 
works, it was the New York Correspondence School that took the notion from paradigm 
to practice (FRIEDMAN, 1995: 5). 

Se nesta primeira fase da Correspondence e Mail Art, o paradigma floresceu, 

prosperou e encontrou a grande maioria dos seus praticantes, na segunda fase esta forma 

de arte voltou-se para fora, para o mundo. 

É neste ponto – o fim de uma fase com um vislumbre da seguinte – que será ex-

plorado o papel do Fluxus no desenvolvimento e disseminação da Mail Art. 

5.2.2.  Mail Art e o Fluxus – Ligações e Sinergias  

Michael Crane, escreve no ensaio, Fluxpostings: Fluxus and the Mail Art Phe-

nomenon:  

The impact of Fluxus on Mail Art was not entirely coincidental. Fluxus members were 
spread around the earth. The mails became an important means to meet organizational 
needs. Most of the Fluxus artists initiated or carried on an activity paralleling Mail Art 
among themselves, friends and collaborators. The mails allowed these artists to exchange 
scores, notes, instructions, as well as graphic works and 'unobjects' for exhibitions, repro-
ductions (e.g. multiples) or publications (CRANE, 1991). 

Aquando das primeiras incursões dos artistas Fluxus na Correspondence Art exis-

tia uma certa ambiguidade nas suas práticas. Por um lado, os artistas estavam satisfeitos 

por manter uma criação artística puramente privada, por outro lado, esta é uma forma de 

expressão artística que implica inexoravelmente o envio das obras, a participação en-

contra-se implícita. No entanto, estas primeiras experiências tratavam-se de trocas entre 

um pequeno grupo de intervenientes que já se conheciam. 

Ainda assim, o movimento Fluxus sempre teve um carácter e uma intenção mar-

cadamente pública, virada para o mundo e para a partilha entre mentes semelhantes 
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(FRIEDMAN, 1995: 7). A Mail Art veio incorporar parte das muitas práticas Fluxus tais 

como as performances, festivais, publicações, etc. 

Friedman afirma que a fase em que a Mail Art se tornou pública assumindo real-

mente uma postura de partilha entre os intervenientes foi por volta dos anos 60 (FRIED-

MAN, 1995: 7). Foi nesta altura que as capacidades e potencialidades da Mail Art se tor-

naram manifestamente visíveis e inequívocas resultando na emergência da sua segunda 

fase, aqui muito graças ao Fluxus. Foi através desta expansão para uma esfera mais pú-

blica que o poder para a comunicação internacional, latente neste novo medium, se tor-

nou aberto. Foi também nesta conjectura que a Mail Art manifestou pela primeira vez o 

seu potencial para uma efectivação de uma mudança social, contribuindo com novas 

formas de comunicação e formas de produção artística em comunidade (FRIEDMAN, 

1995: 7).  

Segundo Friedman, os artistas Fluxus, com a sua multidisciplinaridade, foram o 

primeiro grupo de artistas a utilizar o potencial oferecido pelo sistema postal como um 

sistema de distribuição mundial com a melhor relação custo-benefício (FRIEDMAN, 1995: 

7). No entanto, tal como já foi referido, no princípio o Fluxus utilizava o sistema postal 

de uma forma muito mais privada, explorando desde logo algumas das suas potenciali-

dades, mas simultaneamente, não aproveitando todo o potencial que este medium ofere-

cia. 

Ainda assim, para efectivar uma real mudança nos hábitos e práticas comunitárias 

e atingir o público é necessário mais do que estabelecer media que permitam isso mes-

mo – “It requires reaching out and finding effective ways to open a public dialogue” 

(FRIEDMAN, 1995: 7). A publicidade constituía uma parte integrante de várias manifesta-

ções Fluxus, no entanto, não se poderá afirmar que esse era o factor que as tornava ver-

dadeiramente públicas. Um bom exemplo de incursões válidas nesse plano foi a Some-

thing Else Press e a Something Else Press Newsletter, através de Dick Higgins. A So-

mething Else Press foi responsável por disseminar as obras de muitos dos artistas Flu-

xus bem como uma série de panfletos pouco dispendiosos mostrando ao público a pro-

dução e práticas experimentais do Fluxus. A Something Else Press é reconhecida e ad-

mirada hoje como uma das fontes iniciais de muita da arte contemporânea. Tal como 

refere Friedman, o próprio Dick Higgins tornou-se famoso por ter sido o ensaísta que 

trouxe o termo intermedia para o vocabulário artístico. Quando Higgins escreveu o seu 

ensaio seminal sobre intermedia em 1968, procurou então um formato para o tornar 

conhecido – a newsletter (FRIEDMAN, 1995: 9). 
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Higgins redefiniu a rede de Mail Art pelo facto de utilizar o serviço postal como 

medium de comunicação regular e pública entre artistas. Através da newsletter e dos 

catálogos da Something Else Press, Higgins tornou este momento num marco importan-

te na história da Mail Art.  

O movimento Fluxus, trabalhando sobre estas ideias e práticas conseguiu oferecer 

à Correspondence e Mail Art a exploração do uso do medium correio enquanto sistema 

de comunicação (FRIEDMAN, 1995: 9). Esse foi talvez o maior impulso e legado que o 

Fluxus pudesse ter oferecido à Mail Art. 

Aquando do princípio do Fluxus, toda a comunicação entre artistas estava bastante 

dificultada pela distância para encontrar artistas experimentais que estivessem a desen-

volver o mesmo tipo de trabalhos era uma tarefa engenhosa e árdua. Na realidade o nú-

mero de artistas com estas características era também muito mais reduzido que hoje em 

dia. No entanto, George Maciunas tentou mitigar esta lacuna publicando mailing lists e 

listas de membros Fluxus permitindo aos interessados o estabelecimento de conexões e 

conhecimento mútuo. Segundo Friedman, Maciunas sugeriu também a alguns dos artis-

tas a ideia de entrar em contacto com artistas desconhecidos, no sentido de descobrir 

quem eram, o que estavam a desenvolver e o que os fazia interessantes o suficiente para 

incorporar a lista Fluxus (FRIEDMAN, 1995: 10). Estas listas cresceram em grande núme-

ro de 1966 até 1972, graças ao próprio Ken Friedman, sendo, nas suas próprias palavras 

“(…) released in hundreds of copies, distributed gratis to artists, arts organizations and 

publishers around the world” (FRIEDMAN, 1995: 10). Estas listas, tratavam-se acima de 

tudo de um acto de responsabilidade social que vinha permitir o acesso a um universo 

de informação num ambiente profissional marcado por um estilo de comunicação restri-

ta. Segundo Friedman, a própria restrição da comunicação assume-se tanto uma ferra-

menta como uma arma (FRIEDMAN, 1995: 10). Oferece poder a quem tem posse sobre os 

dados mas ao mesmo tempo restringe o acesso público aos mesmos, algo que deveria 

ser garantido. Contudo, com a difusão global destas listas de artistas, essas restrições 

mudaram e assistiu-se a um grande e inesperado impacto no mundo da arte. Um aspecto 

que funcionou como catalisador foi o facto de existir um número alargado de pessoas 

interessadas em comunicar, conectar-se e produzir novas formas de expressão e divul-

gação artística. Era extremamente difícil transportar grandes obras de arte, no entanto 

era muito fácil enviar uma série de fotografias num envelope via serviço postal (FRIED-

MAN, 1995: 10). Foi desse modo, que a princípio, e à medida que se davam os primeiros 

passos no uso do sistema postal na criação de trabalhos experimentais que o mesmo foi 
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também utilizado como meio para enviar obras de arte normais, ou tradicionais, para 

exposições (FRIEDMAN, 1995: 10). 

Todas as práticas desenvolvidas pelo Fluxus a nível editorial permitiram que pro-

jectos como o New York Correspondence School Weekly Breeder e a Amazing Facts 

Magazine pudessem vir a florescer na Mail Art. 

Principalmente o New York Correspondence School Weekly Breeder incorporou a 

jovialidade dos trabalhos Fluxus e simultaneamente conseguiu proporcionar um meio de 

contacto, semanal e regular entre artistas. A Amazing Facts Magazine por outro lado 

tinha um carácter mais sério sendo que ao mesmo tempo se tratava de um conjunto de 

vários elementos sem organização aparente. Esta experiência, segundo Friedman, teve 

apenas uma tiragem mas no entanto a ideia serviu como princípio editorial para uma 

revista (FRIEDMAN, 1995: 12). 

5.2.3.  Quatro Décadas, Quatro Fases – Do Início dos Anos 50 à Actualidade  

Estas fases da Mail Art podem ainda ser definidas de outro modo. Mais uma vez, 

segundo Friedman, a primeira fase, definida como a fase privada, prolongou-se desde o 

início dos anos 50 até metade dos anos 60 (FRIEDMAN, 1995: 12). As suas principais 

características já foram descritas acima. 

A segunda fase caracteriza-se pelo surgimento da Something Else Press e real-

mente ganhou balanço com os projectos de Ken Friedman sobre o uso do sistema postal. 

Trata-se, no fundo, da altura em que o Fluxus procurou expandir-se e por conseguinte 

tornar a Mail Art global. Os maiores projectos foram os One Year One Man Show, Work 

in Progress e os Omaha Flow Systems15. Estes projectos deram de facto o verdadeiro 

impulso e estabeleceram a base para a terceira fase da Mail Art (FRIEDMAN, 1995: 12). 

Assim, esta terceira fase começou exactamente com esses mesmos projectos. 

Também foi devido, segundo Friedman, em grande parte, à cobertura alargada que Tom 

Albright deu à Mail Art16 e ao papel que o próprio desempenhou em divulgar e dissemi-

nar a Mail Art para um público o mais alargado possível (FRIEDMAN, 1995: 12). 

Foi nesta altura que também surgiram inúmeros projectos e exposições com o 

termo “primeiro” e “primeiro internacional” (FRIEDMAN, 1995: 13). Os artistas procura-
                                                           
15 Todos estes projectos foram desenvolvidos sob a base das listas de artistas de Ken Friedman. (FRIED-
MAN,1995: 11) 
16 Um artigo de duas partes escrito por Thomas Albright na Rolling Stone (1972) assumiu a causa da Mail 
Art como uma actividade potencialmente revolucionária, creditando Johnson como seu fundador, e uma 
reportagem de capa sobre a Mail Art por David de Zack na Art in America (1973) também chamou a 
atenção sobre as actividades da New York Correspondence School. 
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vam com isto criar um nome para eles próprios dentro da rede. Começou, também nesta 

altura, a discutir-se a emergência de uma nova era (FRIEDMAN, 1995: 13). Sobre esta 

quarta fase da Mail Art em discussão, Ken Friedman, no ano de 1992 e depois de um 

afastamento de dez anos, escreve: 

When I had last seen the Mail Art network, it was primarily locked inside the 
Art world, despite our best intentions. It was essentially focused in the centers of the Art 
world in Europe and North America. When I returned, I found an evolutionary growth 
that brought Mail Art from a tentative beginning in Latin America to full flower, in-
creased activity in Asia, the birth of activity in Africa and in the Middle East. I also found 
evidence of the same touchiness, pettiness and egotism that had characterized the 1970s 
(FRIEDMAN, 1995: 14). 

Contudo, de 1992 até aos dias de hoje a Mail Art já foi alvo de mais mudanças das 

quais falaremos um pouco mais à frente. 

Como vimos, no princípio da Correspondence Art e da Mail Art existia uma dico-

tomia muito presente no que diz respeito ao tipo de comunicação – pública e privada. 

Partindo e beneficiando dessa mesma tensão explorou esses aspectos no sentido de des-

vendar novos entendimentos e práticas artísticas. 

Também na Mail Art, à semelhança do Fluxus, as práticas artísticas sempre tive-

ram um certo carácter lúdico e experimental. Ainda assim, apesar do diálogo e de novas 

descobertas no campo da arte também teve de lidar com personalidades e egos e tudo o 

que daí advém. Contudo veio provar que a rede pode de facto ser uma comunidade. 

Neste sentido, a Correspondence Art e a Mail Art, cresceram e evoluíram para além 

desta comunidade tornando-se obras de arte de cariz tão diversificado como se possa 

imaginar e em seu próprio direito. É precisamente a liberdade conferida pelo medium e 

pela comunidade que será interessante agora analisar nesta evolução cruzando e estabe-

lecendo ligações entre este tipo de manifestação artística e a Internet. 

5.2.4.  A Mail Art e a Internet – O Sistema Postal na Auto-estrada da Informação  

Before the Internet, Mail Artists were communicating across vanishing borders, establish-

ing contact with an international network of cultural workers, helping to pave the infor-

mation highway (HELD JR., 2005: 104). 

A frase de Held Jr. reflecte o trabalho pioneiro e inovador desenvolvido pelos 

Mail Artists na superação de barreiras, tanto a nível de linguagem como a nível político. 

Por meio de um processo de comunicação aberto, os artistas conseguiram encontrar uma 
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plataforma na qual podiam trabalhar, divulgar o seu trabalho e ao mesmo tempo comu-

nicar e partilhar ideias. As práticas destes artistas eram precursoras da nossa actual 

WWW e levantavam já o véu às inúmeras possibilidades criativas, tanto em termos de 

comunicação como de produção artística, que a Internet viria proporcionar. 

O advento da Internet veio operar mudanças profundas na administração das prá-

ticas das exposições de Mail Art. Os princípios básicos permanecem: conceptualizar um 

determinado tema, a emissão de convites para participação, registo de entradas para as 

exposições, exibição das obras e entrega de documentação aos contribuintes. Tudo isso 

pode ser agora processado através da Internet em alternativa ao serviço postal. É facul-

tado agora, aos contribuintes para estas exposições virtuais, uma enorme facilidade no 

envio de anexos através da Internet, ignorando assim o sistema postal como mecanismo 

de entrega. 

Held Jr. afirma em The Mail Art Exhibition: Personal Worlds to Cultural Strate-

gies, que os puristas da Mail Art, condenavam a mudança do papel para o formato digi-

tal. Na sua condição de puristas ficavam consternados com a ausência de um catálogo 

em papel em prol de documentação electrónica. Mas refere também um aspecto muito 

importante que vai contra este purismo, que é o facto de a Mail Art, sempre ter operado 

num ambiente económico difícil e a Internet nessa conjectura é o substituto natural ao 

serviço postal como a forma mais célere, mais simples e menos custosa (do ponto de 

vista financeiro) de estabelecer comunicação (HELD JR., 2005: 104). A celeridade ofere-

cida pela Internet permitia que tudo fosse feito de forma mais eficiente e menos custosa, 

seja a nível de montagem de exposições ou em termos de disponibilizar informações e 

imagens de exposições ao público alargado. 

Os Mail Artists muniram-se das possibilidades que a Internet oferece para expo-

nenciar o trabalho já iniciado utilizando como meio o serviço postal, ou por outras pala-

vras, “Mail Artists who grasp the notion of  ‘art as communication’ will not dwell on 

the past” (HELD JR., 2005: 104).  

A utilização da Internet pelos Mail artists é efectuada sobre um tipo de estrutura 

de fluxo livre muito horizontal. Não se baseia numa hierarquia nem numa igualdade per 

se. Estabelece-se sobre a livre forma de uma rede que opera num tipo de caminho muito 

orgânico. Assim, a Correspondence Art figura muitas semelhanças com uma ilustração 

disso mesmo. De certo modo partilha muitas parecenças com a Internet, tanto na sua 

estrutura como no modo em que esta opera e também a sua constante mutabilidade. A 

forma pela qual se digitalizam imagens de revistas e se partilham na rede, bem como a 
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criação de websites que têm como missão disponibilizar um certo tipo particular de 

imagética, facilita-nos a descoberta de paralelos entre as práticas da Mail Art e o modo 

como a partilha se operacionaliza na Internet de hoje. É neste momento que a rede está 

realmente a explodir na cultura. Antes do advento da Internet, para se encetar qualquer 

actividade em conjunto, era necessário aguardar pelas respostas, havia um lag que não 

permitia ou dificultava bastante um desenvolvimento mais célere destes movimentos. 

Hoje essa questão já não se coloca pois a partilha passou a ser uma actividade simples, 

rápida, fácil e disponível para toda a gente. Sobre este assunto convocamos aqui o en-

saio Communities Collaged: Mail Art and The Internet de Mark Bloch: 

(…)when the mainstream magazine articles appeared and artists stopped using the image 
request lists and just sending anything to anybody — or everybody. Was that a precursor 
to today’s email ‘spam’? Are web sites the electronic equivalent of ‘zines’? Did Ray 
Johnson’s first ‘add to and send to’ in 1962 lead to the Linux ‘open source’ operating sys-
tem: given away freely, not subject to copyright, with programmers encouraged to add to 
and improve?(…) (BLOCH, 2000: 7). 

O aparecimento da Internet requereu a criação de um desvio necessário para o rei-

no da ciência pese embora que ainda assim continua a proporcionar uma forma de cria-

ção e difusão de arte válida. À medida que se chega a um nível de saturação total em 

todo o mundo, pode a comunicação electrónica evitar as armadilhas e capitalizar os seus 

pontos fortes? Através da sua rica história, a Mail Art, percursora deste tipo de comuni-

cação, representa uma inspiração valiosa e sub-explorada de recursos para a Internet. 

A Mail Art e as estratégias construídas ao longo de um período de trinta anos pro-

varam-se adaptáveis às novas tecnologias electrónicas. A Mail Art não é uma espécie 

em vias de extinção perdida na Internet. A rede continua a ser eterna. O conceito de 

Robert Filliou está a ser entregue a uma nova ggeração de profissionais da cultura alter-

nativa através de meios de comunicação em constante aperfeiçoamento: 

The rapid movement and the instantaneous, often fortuitous encounters along the 
computer highway are a stimulating experience, similar in many ways to the no less excit-
ing sensation felt from the 1960s onwards by the growing number of people who have 
taken part in the activities of a global network that is certainly much more modest in 
terms of the technologies employed (envelopes and stamps), but no less astonishing in its 
results: the ‘eternal network’ to use the term coined by the artist and sociologist Robert 
Filliou, of Mail Art (BARONI, 2000: 265). 
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A Mail Art continua a ser um caminho viável de comunicação entre artistas de di-

ferentes culturas, contudo, com o surgimento de tecnologias mais sofisticadas e econó-

micas, o seu momento crucial pode já ter passado. Networking, ou seja, a capacidade de 

comunicação dos trabalhadores culturais em diversos meios de comunicação adequados 

à situação em questão, é um legado transmitido por uma geração de Mail Artists tendo-

se tornado uma estratégia vital na actual cena artística. 
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5.3.  Net.art – A Internet Como Medium Artístico   

5.3.1.  Net.art – O Termo e os Seus Vários Significados  

Desde o início da Internet em si, tem havido uma intensa discussão sobre esta 

questão. Podemos encontrar inúmeras definições na própria rede e ainda que exista al-

gum acordo, ainda assim as definições variam. A definição mais global compreende que 

a net.art é arte que não pode ser experimentada em qualquer outro meio ou em qualquer 

outra forma que não por meio da Internet. Isto tem implicações ao nível do projecto 

artístico no sentido em que o próprio projecto sofre mudanças consoante a sua própria 

presença na web.  

O termo net.art é na realidade resultado de um acidente. É o resultado de uma fa-

lha de software que ocorreu em Dezembro de 1995, quando Vuk Ćosić, um artista eslo-

veno, abriu um email anónimo e desfigurado no qual apenas se conseguia discernir o 

termo – net.art. Foi este o termo que Ćosić começou a utilizar para descrever a arte ba-

seada na Internet e a comunicação online (GREENE, 2004: 55). O termo começou a ser 

utilizado por mais e mais artistas na Internet, e passou a descrever não só a arte na In-

ternet mas também actividades quotidianas como o envio de emails. Tratava-se de um 

diálogo artístico constante. Como escreve Rachel Greene17 no artigo Web Work: A His-

tory of Internet Art:  

Net.art meant online détournements, discourse instead of singular texts or images, defined 
more by links, e-mails, and exchanges than by any ‘optical’ aesthetic (GREENE, 2000). 

Desde os primeiros passos da net.art que os seus artistas exploraram as próprias 

características da Internet, tais como o imediatismo e a imaterialidade na procura de um 

objectivo comum à comunidade. O email foi o meio que mais proporcionou às comuni-

dades net.art já que “(…) enabled anyone who was wired to communicate on equal 

ground, across international boundaries, instantaneously, every day” (GREENE, 2000). 

Assim o objectivo colectivo de criar uma comunidade igualitária que incorporasse 

a arte nas actividades diárias foi atingido e bastante falado e documentado em meados e 

finais dos anos 90 (GREENE, 2000). 

Ainda assim, net.art não se trata do mesmo que arte na net. Arte na net, para ter-

mos de diferenciação, trata-se de documentação de arte que não é criada na net nem tem 
                                                           
17 Rachel Greene é coordenadora editorial e directora do site Rhizome.org, um recurso on-line e uma 
plataforma para a arte dos novos media, e curadora do New Museum of Contemporary Art, em Nova Ior-
que 



38 
 

a net como musa, como assunto ou como ideia. Colocando-o de outro modo, trata-se de 

arte na net sem net nessa mesma arte.  

A net.art, por outro lado, é um tipo de manifestação artística que não só se encon-

tra condicionada à própria rede como a utiliza como assunto ou tema primário. Trata de 

assuntos intrínsecos à sua própria natureza, a criação de relações dialógicas começando 

num nó da rede e expandindo-se, criando ligações, e assim criando um sistema. Estas 

ideias são exploradas pelos artistas individualmente e consequentemente por toda a rede 

num sistema global de comunicação artística. Ainda assim muito projectos net.art não 

englobavam este factor colaborativo e não eram portanto o espelho de um trabalho co-

munitário na net ainda que muitos destes trabalhos se debruçassem sobre as mesmas 

temáticas de forma válida e interessante. No entanto, a colaboração entre diversos inter-

venientes enriquece de sobremaneira todo e qualquer projecto deste tipo de manifesta-

ção artística que se caracteriza tanto pelo seu próprio medium. Este meio proporciona 

um tipo de satisfação quase imediata ao artista. Este consegue intervir directamente e 

em simultâneo com outros colegas e assistir aos resultados destas trocas e comunicações 

artísticas graças à velocidade que é oferecida pela Internet. No caso da net.art, esta in-

tervenção directa assume um factor preponderante já que nesta se combinam tanto uma 

velocidade impossível de se atingir por outro meio, como um conjunto de diferentes 

níveis de comunicação (texto, vídeo, fotografia, etc.) (BLANK, 1996). 

Em 2000, Rachel Greene escreveu no artigo Web Work: A History of Internet Art, 

relativamente ao trabalho desenvolvido comunitariamente nas redes de net.art:  

In the years between 1994 and 1998, when many of the extant art oriented communities 
formed, the Internet allowed net.artists to work and talk independently of any bureaucra-
cy or art-world institution without being marginalized or deprived of community. The 
online atmosphere was lively and gregarious, and there was an eager audience for net.art, 
including the subscribers to mailing lists like Rhizome (www.rhizome.org), one of the 
first sites dedicated to new-media art; Syndicate(www.Vl.nilsyndicate), a list focused on 
Eastern European politics and culture; and Nettime (www.nettime.org), a politically and 
theoretically oriented platform that has been important to many in the technoculture Intel-
ligentsia (GREENE, 2000). 

Mas para melhor entendermos a net.art no contexto da história da arte podemos 

verificar na introdução do livro Internet Art, também da autoria de Rachel Greene, se-

gundo Julian Stallabrass em Can Art History Digest Net Art?, que esta constrói duas 

linhagens paralelas, uma tecnológica e uma histórica sendo que as duas não se encon-
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tram nem interagem, e as considerações feitas relativamente a cada uma delas difere 

bastante (STALLABRASS, 2010: 165). Greene postula que na linha tecnológica se trata 

meramente de uma relação causal, isto porque esta manifestação artística está inequivo-

camente dependente do surgimento da Internet, ou seja, a Internet é condição sine qua 

non para o aparecimento da net.art (STALLABRASS, 2010: 168). Por outro lado, segundo 

Stallabrass, na linha da história da arte não existe uma causa clara –  “the importance of 

an event may be an issue of unconscious or semi-conscious ‘influence’, conscious use 

or retooling, the innocent reinvention of some prior idea, or a vaguer issue of 

zeitgeist18” (STALLABRASS, 2010: 168). Como indica Stallabrass, isto deixa-nos numa 

atmosfera quasi-hegeliana19 de desenvolvimento em direcção a um futuro predestinado 

(STALLABRASS, 2010: 168). Uma outra questão fundamental colocada também por Stal-

labrass é sem dúvida: qual o papel do objecto de arte? É este singular? (STALLABRASS, 

2010: 168). Este problema tem um carácter muito particular especialmente no caso da 

net art, já que as convenções para visualização deste tipo de manifestação artística são 

virtualmente inexistentes. 

Caracterizámos o surgimento do termo, contudo, para conseguirmos realmente 

explicar as idiossincrasias da net.art, precisamos de efectuar uma desambiguação das 

suas possíveis definições. De certo modo, o ponto que fecha o espaço entre a net e a art 

representa a implosão do espaço que estrutura a relação entre causa, intenção e efeito, a 

arte e a técnica, e a criatividade humana e o agente computador. Este agente computa-

dor, nas primeiras formulações net.art, era entendido não apenas como um meio de pe-

dido de dados, uma força instrumental, mas também como uma essência misteriosa que 

podia ser utilizada para contrariar esta mesma tendência instrumental. A postulação des-

te agente não identificável, este misterioso excesso que contraria a transparência opres-

siva das técnicas computacionais e da cultura de informação, reintroduz de forma inte-

ressante um resíduo áurico no projecto conceptual de desaurização da obra de arte – 

uma prática que contou muitas vezes com as qualidades quantitativas, ordenadas e neu-

tras da informação. O que se segue será uma tentativa de classificar, tanto cronologica-

mente como discursivamente, as temáticas da abertura da arte para a multiplicidade que 

a produção colectiva em rede oferece. 
                                                           
18 Zeitgeist é o clima geral cultural, intelectual, ético, espiritual e/ou político dentro de uma nação ou 
grupos específicos, juntamente com o ambiente geral, a moral, a direcção sociocultural e humor associa-
dos a uma época. 
19 Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi um filósofo alemão. Filósofo da totalidade, do saber absoluto, do 
fim da história, da dedução de toda a realidade a partir do conceito, da identidade que não concebe espaço 
para o contingente, para a diferença: 
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No entanto, a confusão sobre os termos ainda requer esclarecimento. O que vamos 

aqui chamar net art a partir de agora (sem o ponto entre as palavras net e art), tem tam-

bém sido denominado de várias maneiras: net.art, Web Art, Browser Art e Internet Art, 

entre inúmeras outras.  

A focagem exclusiva sobre os artistas associados ao termo net.art serviria apenas 

para evitar uma discussão sobre os artistas cujo trabalho contribuiu de formas importan-

tes para a investigação de algumas das condições específicas da Internet, limitando as-

sim o nosso discurso a uma constante reavaliação da obra de arte no desdobramento das 

aspirações inicialmente atribuídas pelo termo a este tipo de manifestações. Ainda assim, 

o termo continua revestido de importância pois reúne em si algumas das mais nítidas 

articulações relativas à radicalidade da net art e à tomada de consciência de uma prática 

de arte específica dos websites, fornecendo também a instância de uma comunidade 

artística formada através da Internet. 

Alexei Shulgin e Natalie Bookchin no seu trabalho Introduction to Net.art (1994-

1999) (SHULGIN, 1999), talvez um dos mais importantes manifestos sobre a net art, co-

meçam por descrever de forma compreensiva uma lista de afirmações utópicas. Findos 

alguns parágrafos, estas mesmas afirmações rapidamente, se transformam num manual 

de instruções para destruição ou desfiguração de uma obra de net art. O tom pragmático 

de Introduction to Net.art (1994-1999), sugere que este tipo de manifestação artística 

sofreu uma terminação abrupta como capítulo da história da arte, significando que o 

mesmo ocorreu no curto intervalo de tempo entre 1994 e 1999 e que sempre havia sido 

entendido como uma transcendência fugaz à norma. O que se apresenta como um factor 

estranho neste discurso é que, independentemente de esta janela temporal se encontrar 

associada implicitamente com a abertura da Internet a um público mais vasto no princí-

pio dos anos 90, o seu foco principal são os assuntos internos à arte.  

O que segue é um excerto da parte inicial de Introduction to Net.art (1994-1999): 

Introduction to net.art (1994-1999) 
1. net.art at a Glance 
A. The Ultimate Modernism 

 1. Definition 
  a. net.art is a self-defining term created by a malfunctioning piece   
  of software, originally used to describe an art and communications 
  activity on the internet. 
  b. net.artists positioned themselves on the outside of institutional 
  structures overly burdened with bureaucratic, budgetary, corporate 
  and ceremonial duties and responsibilities. 
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  c. net.artists temporarily eliminated the need for endowments,    
  grants, material production and consumption of objects and boards   
  of trustees as the only viable means of achieving support, visibility   
  and legitimization for non-commercial art activities. 
  d. net.artists sought to break down autonomous disciplines and 
  outmoded classifications imposed upon various activists'    
  practices. 
 2. 0% Compromise 
  a. By maintaining independence from institutional bureaucracies 
  b. By working without marginalization and achieving substantial 
  audience, communication, dialogue and fun 
  c. By realizing and actualizing tangible ways out of an inherently 
  conservative and overly academic art world protectively shielded   
  by radical theories 
  d. T.A.Z. (temporary autonomous zone) of the late 90s: Anarchy   
  and spontaneity 
 3. Realization over Theorization 
  a. The utopian aim of closing the ever widening gap between art   
  and everyday life, perhaps, for the first time, was achieved and    
  became a real, everyday and even routine practice. 
  b. Beyond institutional critique: whereby an artist/individual could   
  be equal to and on the same level as any institution or corporation. 
  c. The practical death of the author 
 B. Specific Features of net.art 
  1. Formation of communities of artists across nations and    
  disciplines 
  2. Investment without material interest 
  3. Collaboration without consideration of appropriation of ideas 
  4. Privileging communication over representation 
  5. Immediacy 
  6. Immateriality 
  7. Temporality 
  8. Process based action 
  9. Play and performance without concern or fear of historical 
  consequences 
  10. Parasitism as Strategy 
   a. Movement from initial feeding ground of the net 
   b. Expansion into real life networked infrastructures 
  11. Destabilization of categories 
   a. E.g. simultaneous reading and writing (consumption and 
   production) 
   b. A new type of communication of extremes, eg. 
   Simultaneously highly personal or private and fiercely public 
  12. All in One: 
   a. Internet as a medium for production, publication, 
   distribution, promotion, dialogue, consumption and critique 
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   b. Disintegration and mutation of artist, curator, pen-pal,   
   audience, gallery, theorist, art collector, and museum   
  (SHULGIN, 1999) 

Apesar das alegações sobre a net art ter ido além da “crítica institucional” e de al-

cançar a “morte prática do autor”, a maior parte destes pontos centram-se em questões 

até agora tradicionais à história do avant-garde. Apesar de também ser feita menção à 

nova igualdade de representação entre artistas, instituições e empresas, bem como à 

facilitação potencialmente explosiva de plágio pela net e colisão dos mundos público e 

privado, considera-se que a arte sofreu essas transformações de modo leve. A net art, 

nesta versão de Shulgin e Bookchin, parece devotar uma maior preocupação com as 

suas tradicionais batalhas com a instituição do que com as transformações sociais mais 

amplas implícitas nesta nova arquitectura multimédia global.  

5.3.2.  Possíveis Abordagens Para Uma Tipologia de net art  

Vamo-nos referir aqui ao trabalho de Joachim Blank num artigo que escreveu para uma 

exposição no Staatliches Museum Schwerin na Alemanha em 1996, intitulada (History 

of) Mailart in Eastern Europe. Blank neste artigo refere-se às várias abordagens possí-

veis para se conseguir definir uma tipologia de net art. No entanto, ressalva algo de im-

portante – o ponto comum a todas estas manifestações é a própria extensão das redes de 

comunicação, ou seja, a criação de comunidades vivas e em diálogo que estão por sua 

vez inseridas na Internet (BLANK, 1996). Refere então dois tipos de abordagens: 

Sistemas de contexto 

Os sistemas de contexto como The Thing20, t021, Internationale Stadt22, segundo 

Blank, focavam o seu trabalho em reivindicações perceptíveis para actividades artístico-

                                                           
20 The Thing é uma comunidade de artistas e de projectos artísticos internacional na Internet que foi inici-
ada em 1991 por Wolfgang Staehle. The Thing foi lançado em 1991 como um sistema de caixa postal 
acessível através da rede telefónica, em Nova Iorque alimentando uma Bulletin Board System (BBS) antes 
do seu website www.thing.net ser lançado em 1995.  
21 O Institute for New Culture Technologies (t0) tem vindo a investigar questões-chave das sociedades da 
informação desde o início de 1990 e construiu uma plataforma de competência internacional para o uso 
crítico das tecnologias de informação e comunicação. 
22 O projecto Internationale Stadt criado em 1994 e fechado em 1998 por um grupo de artistas e hackers, 
apresentou-se como um dos mais importantes projectos sócio-culturais na Internet. Visto do ponto de 
vista internacional, I.S.Berlin foi um dos endereços mais importantes para a net art, a cultura e o activis-
mo. Ao mesmo tempo, o I.S.B. apoiou iniciativas locais, organizações e artistas na sua intenção de se 
posicionar na WWW. Na altura em que as agências começaram a descobrir a WWW como meio para si 
mesmos, o Netscape não passava de um browser WWW, já a interface WWW da I.S.B. tinha elementos de 
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culturais na net como um grupo de projectos colectivos e não a título individual (BLANK, 

1996). Os projectos desenvolvidos por estes colectivos formavam em si um contexto 

artístico na net com fim não comerciais dos mais diversos tipos e portanto não só com 

fins reivindicativos. Este tipo de projectos, como indica Blank, são fruto do esforço jus-

tificado dos próprios intervenientes, isto porque estes necessitam deste tipo de estrutura 

para desenvolver os seus próprios projectos e assuntos, assumindo-se no fundo como os 

utilizadores últimos da sua própria estrutura (BLANK, 1996). 

O autor refere também algo muito importante, o facto de o esforço para a constru-

ção deste tipo de infra-estruturas de Internet estar ligada à relação por vezes altamente 

restritiva, estabelecida com os provedores que fornecem acesso à rede (BLANK, 1996). 

Isto advém obviamente dos custos elevados praticados por estes fornecedores. Este fe-

nómeno toma lugar devido ao facto de os administradores deterem o poder de assumir o 

veredicto final para todos os projectos desenvolvidos. Decidem que projectos são tecni-

camente exequíveis e quais são mais desejáveis. Não é surpreendente portanto que os 

artistas optem por trabalhar recorrendo aos seus próprios meios não tendo assim de se 

vergar a qualquer tipo de jugo criativo.  

O intento último destes artistas ao construir estes sistemas de partilha é inequivo-

camente o desenvolvimento de comunidades reais e virtuais. Nestas comunidades não 

existe uma hierarquia definida, ou seja, todos os utilizadores activos têm o mesmo valor 

e são tão importantes como outro qualquer interveniente para o desenvolvimento dessas 

mesmas comunidades. Como refere também Blank, a questão da difusão, exposição dos 

projectos artísticos são um facto que muda de figura neste tipo de manifestação artística. 

Na Internet não estão existentes nem são válidas as mesmas convenções relativamente à 

divulgação de obras de arte que se verificam no resto do mundo artístico (BLANK, 1996). 

Um exemplo é o facto de a Internet funcionar como um meio de distribuição gratuito, 

isto invalida à partida o papel desempenhado pelos corretores de arte. Aqui verificamos 

que os próprios processos de partilha e colaboração entre os artistas neste meio actuam 

como verdadeiros catalisadores da popularidade da Internet, o que não se verifica nou-

tros tipos de media. De acordo com Blank, neste sentido, as capacidades demonstradas 

pelas comunidades net art no desenvolvimento de sistemas vivos de comunicação artís-

tica, aqui relativamente a sistemas de contexto, podem ser resumidas em duas fórmulas 

curtas: estrutura = conteúdo e net = arte (BLANK, 1996). 
                                                                                                                                                                          
comunicação como fóruns de notícias, um serviço de email localmente independente, chats IRC e outros 
recursos interactivos. 
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Da Investigação à Instigação e Prática 

Tal como afirma Blank, opostamente aos sistemas de contexto, os net artists, seja  

a título individual ou em grupo, operam na net sem a preocupação relativa ao número de 

visitantes dos sites ou os limites do meio (BLANK, 1996). O termo e o conceito de servi-

ço são irrelevantes para estes artistas e a Internet é antes encarada e assumida como fer-

ramenta de projectos artísticos. Os projectos maioritariamente relacionam-se não tanto 

com a Internet per se mas antes com os “desejos, esperanças e aversões despertadas 

pelo próprio mundo em rede” (BLANK, 1996). Nesse sentido, diversos assuntos que se 

prendem com a própria natureza da rede, tais como identidade, presença online, deslo-

camento, verdade, realidade, virtualidade ou território, são a matéria-prima sobre a qual 

os net artists trabalham (BLANK, 1996).  

A net art, como vimos, tem uma natureza bastante adaptativa e não se rege por 

qualquer tipo de cânones rígidos. Trata-se antes de um processo perpétuo de adaptação e 

mudança às suas próprias realidades e problemáticas. Algo curioso que Blank assinala é 

o facto de esta forma de expressão artística em si, poder ter um prazo de validade curto, 

dado que a Internet é um meio que se encontra em constante movimento e mutação e 

nunca antes na história um novo meio teve uma aceitação, desde o seu momento de im-

plementação à sua disseminação massiva, num tão curto espaço de tempo como a Inter-

net (BLANK, 1996).  

Segundo Blank, se atentarmos no aspecto visual de uma série de sites convencio-

nais durante um longo período de tempo podemos verificar que existe de facto um esta-

do da arte no seu design, o que é notável, por exemplo, nos ícones suavizados e ima-

gens sombreadas (BLANK, 1996). É sugerido ao utilizador, por meio de sombras, a exis-

tência de uma tridimensionalidade e profundidade fingidas no ecrã. Tal como Blank 

aponta, raramente serão verificáveis desvios deliberados a esta norma já que a maioria 

dos sites procura vender produtos e esse factor impossibilita a aplicação de qualquer 

tipo de ideias que fujam à norma e coloquem assim em risco uma deterioração da expe-

riência produzida pelo interface de utilizador (BLANK, 1996). No entanto, a experimen-

tação que fuja e se desprenda totalmente deste tipo de estilo é encorajado dentro das 

comunidades net art de forma a encontrar novas formas de comunicação artística.   

Como refere Blank – “O próprio hipertexto inerente à WWW é contextualizado e 

muitos dispensam os hyperlinks de todo, outros utilizam-nos de uma forma tão exagera-

da que qualquer tipo de noção de orientação fica perdida no emaranhado de direcções 

possíveis” (BLANK, 1996).  
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Os net artists tentam com alguns dos seus projectos abranger novos territórios de 

arte sem serem expostos. Nesse sentido, copiam os elementos criativos de um contexto 

de comunicação particular e transferem-nos para os seus próprios projectos. Estes são os 

chamados falsos projectos. Os net artists criam ou manipulam anúncios a produtos im-

possíveis de existir, prometem serviços impossíveis de manter, no fundo brincam e 

transformam o trabalho alheio sendo que a mentira é portanto explicitamente permitida. 

Deste modo, “os crentes surfistas insuspeitos” (BLANK, 1996), podem assim tornar-se 

eles próprios, um componente de um projecto de net art levantando assim questões mui-

to relevantes. Questões fundamentais sobre a verdade e a credibilidade da troca de in-

formações numa sociedade dominada pelos meios de comunicação (BLANK, 1996). Os 

net artists estão a manipular e a moldar a própria informação e comunicação com as 

ferramentas que estas mesmas lhe oferecem. Como indica Blank, estes recorrem para 

isso a metáforas do mundo real, a softwares pseudo-individualizantes e jogam com a 

vaidade dos seus visitantes virtuais (BLANK, 1996).  

Mais importante ainda é talvez o facto de a Internet como reflexo de um capita-

lismo neo-liberal, se revelar como uma fonte interessantíssima para uma infinita expe-

rimentação, tanto para artistas, como para hackers e até a muitos outros níveis (BLANK, 

1996). 

 É com um pé nestes outros campos, e para estabelecer uma ponte com o capítulo 

que se segue, que invocamos aqui Luther Blissett23, num ensaio escrito em 1999 para a 

Rhizome.org intitulado Art.Hacktivism, já que este representa de forma bastante ilustra-

tiva a partilha em comunidades na rede e as problemáticas que assolam a conectividade 

que um meio como a Internet oferece. Neste sentido gostaríamos de retirar este impor-

tante conceito: 

There is no Genius isolated from the world and inspired by the Muse. Culture is made by 
people exchanging information and re-working on what has been already done in the past, 
it has always been like that. Culture is only a big, endless plagiarism in which nobody in-
vents nothing, people only rework, and this reworking happens collectively; nobody cre-
ates nothing alone (BLISSETT, 1999). 

  

                                                           
23 Luther Blissett é um pseudónimo multi-usuário, uma identidade em aberto, adoptada e compartilhada 
por centenas de hackers, activistas e operadores culturais em vários países, desde o verão de 1994. Na 
Itália, no período 1994-1999, o chamado Luther Blissett Project, organizado no seio da comunidade aber-
ta que utiliza o pseudónimo, adquiriu notoriedade tornando-se uma lenda, uma espécie de herói popular 
da era da informação. Para mais informação, consultar http://lutherblissett.net/ 
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5.4. Hackers – Arte, Ética e Desambiguações 

5.4.1. Hacker Art – Como um Vírus na Rede 

A origem do termo Hacker Art está intimamente ligado com o próprio nascimento 

da ética hacker dentro dos laboratórios do MIT24, da qual falaremos mais aprofundada-

mente no subcapítulo seguinte.  

O significado do termo Hacker Art, cunhado em 1989 por Tommaso Tozzi, pre-

tende cobrir uma ampla área interdisciplinar que combina a investigação, seja ela cientí-

fica ou humanística, os movimentos sociais clandestinos, as artes, a administração pú-

blica, os meios de comunicação e muitas outras áreas da esfera social. No campo da arte 

essa visão encontra-se em continuidade com alguns dos movimentos artísticos avant-

garde do século XX, incluindo os movimentos Dada, Fluxus, os Situacionistas e o 

Cyberpunk. 

Nesta perspectiva, a arte torna-se a participação na transformação dos processos 

sociais e culturais com o objectivo de promover a cooperação, a emergência de novas 

formas de conhecimento descentralizado, a partilha de conhecimentos, bem como o 

desenvolvimento de formas e novas tecnologias alternativas visando a melhoria e de-

senvolvimento da humanidade. As suas principais características são a recusa de auto-

ria, a desconstrução dos fundamentos culturais autoritários e totalitários sobre os quais 

assentam cada tipo de conhecimento, a construção de relações horizontais, mútua co-

evolução e as organizações sem fins lucrativos.  

Hacker Art não se caracteriza pela produção de itens vendáveis, estende-se além 

dos limites de um objecto no intuito de cobrir o espaço de todos os órgãos participantes 

na altura da sua construção. É um sistema aberto, múltiplo, anónimo, descentralizado e 

em evolução. 

A Hacker Art não é um género, mas uma atitude de desobediência às antigas ori-

gens culturais rompendo com a tradição das exposições artísticas em museus ou galerias 

de arte e manifestando-se também em todas as áreas da vida.  

Como nos diz Tommaso Tozzi no seu ensaio Hacker Art: l’attivismo nell’arte in 

rete, ed altro…, publicado em 2002 no jornal Il Manifesto de Roma25: 

                                                           
24 Massachussets Institute of Technology 
25 Aqui faz-se uma livre tradução do texto original publicado em italiano e que se encontra disponível no 
site do autor não sendo possível precisar as páginas. 
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Por trás da ideia de Hacker Art existem alguns aspectos essenciais:  
1 - A suspeição sobre a mercantilização da arte.  
2 - A suspeição que está no reconhecimento da obra de arte como sendo        
propriedade do artista como tal.  
3 - A ideia de que uma obra de arte é algo aberto e descentralizado, sem se tornar           
algo com começo e fim. A obra de arte estende-se para além do espaço de um      
objecto para cobrir o espaço de todos os organismos envolvidos no tempo da        
obra de arte (TOZZI, 2002). 

De seguida o autor passa a explicar mais detalhadamente o significado que encer-

ram estes aspectos essenciais. A lógica detrás dos pressupostos 1 e 2 é a triste constata-

ção que o mercado da arte e o sistema de arte em geral, são influenciados e conduzidos 

por interesses de uma pequena elite de poderosos negócios e de factores políticos que 

são capazes de influenciar a imaginação do público. Devido a tal facto, o reconhecimen-

to de uma obra de arte como tal, irá afectar a interpretação, alterar o valor e a relação 

passível de ser estabelecida com essa obra. 

Tozzi afirma também a preferência em manter escondidas as suas próprias obras 

do sistema de arte “até que tenhamos conseguido construir um mundo melhor” (TOZZI, 

2002), devido à economia, cultura, relações sociais, etc. “Eu prefiro evitar que alguém 

possa obter poder ou enriquecer-se através dos produtos da minha vida” (TOZZI, 2002).  

Por estas razões, alega que é preferível evitar a sedução do mercado da arte e a sua 

necessidade implícita para a criação de uma iconoclastia: o ícone da obra de arte e o 

ícone do artista. É preferível evitar a criação de símbolos e metáforas dentro do sistema 

da arte. Isto para assegurar que esses símbolos e metáforas se mantêm dentro dos valo-

res e estratégias que pertencem aos artistas. Contudo, tal não significa parar de produzir 

símbolos e metáforas, significa reconhecer o que evitar no sistema de arte oficial. Mas 

hoje em dia apesar de nem tudo ser tão simples como preto e branco, continuam a exis-

tir situações em que as linhas se cruzam. Ser um artista hoje em dia é manter um equilí-

brio e um “surfar as ondas de brancos e negros” (TOZZI, 2002).  

No século XX tem-se vindo a estabelecer uma nova concepção de arte que não é 

reconhecida dentro dos padrões ontológicos tradicionais e nessa conjectura convocamos 

mais uma vez Tommaso Tozzi quando este explica o significado de arte: 

Arte não significa artes aplicadas. Arte não significa um inquérito sobre os aspectos meta-
físicos das linguagens artísticas desenvolvidas por meio da tradição. A arte não é somente 
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algo passível de ser reconhecido dentro do campo da pintura, música, teatro, dança, litera-
tura, etc. (TOZZI, 2002). 

A arte, no caso da Hacker Art, é algo que se encontra num campo muito mais am-

plo, o campo da vida. É algo que permite e autoriza a substituição de processos e rela-

ções sociais. A Hacker Art não cancela a existência das formas tradicionais de expres-

são artística, cria antes novos padrões. Uma obra de Hacker Art não é algo finito, é todo 

um processo que envolve uma dimensão social e espácio-temporal; é um conjunto de 

situações que criam um processo de transformação para um mundo melhor. Não se trata 

apenas da realização concreta de alguma coisa, de um objecto com um objectivo finito. 

A obra de arte é todo um conjunto de circunstâncias, coisas e pessoas, pensamentos e 

acções, que participam na criação de algo que melhore o estado em que nos encontra-

mos.  

A Hacker Art na sua base, parte de uma tradição tanto de pensamentos como de 

práticas antigas, entre as quais se destacam os valores éticos como a liberdade, igualda-

de, fraternidade, cooperação, respeito, lealdade e paz. 

Nos anos 50 e 60 o mundo da arte testemunhava o nascimento de movimentos e 

correntes como o Fluxus, os Situacionistas e a Arte Conceptual; as culturas de movi-

mento e comunidade atravessavam o nascimento da ética hacker e o desenvolvimento 

de novas formas de ciência e tecnologia. 

Enquanto o Fluxus apresentou uma estratégia que visa identificar a arte com a vi-

da e/ou vice-versa, através dos Happenings, o Situacionismo desenvolveu por sua vez, 

uma crítica do sistema de bens e de entretenimento através de formas de contextualiza-

ção e transformação de significado, como os détournements26. 

Estes movimentos, ao perseguirem estratégias e formas diferentes de arte em dife-

rentes disciplinas, estavam munidos de valores e objectivos como a recusa dos padrões 

de legitimação de poder produzido pela indústria cultural e dos media, um forte anti-

autoritarismo e a recusa de modelos institucionais, a tentativa de restaurar uma voz aos 

sem voz, a busca de modelos de obra aberta e formas de cooperação ou a vontade de 

implementar práticas de engajamento social.  

                                                           
26 Um détournement é uma técnica desenvolvida na década de 50 pela Internacional Situacionista, e con-
siste em transformar expressões do sistema capitalista contra si mesmo. O détournement foi utilizado de 
forma proeminente para configurar partidas políticas subversivamente, uma táctica que foi reutilizada 
pelo movimento punk no final dos anos 1970 e inspirou o movimento culture jamming nos finais dos anos 
80. 
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Enquanto nos campos artísticos proliferavam operações de descontextualização, 

processamento e produção de sentido do sistema de bens essenciais e de entretenimento, 

a realização de eventos e a desmaterialização do objecto de arte, a partir do final dos 

anos 50 no Tech Model Railroad Club no MIT surgia um forte espírito de anti-

autoritarismo que deu origem a práticas reconhecidas hoje como hacktivismo. Será re-

tomada a discussão sobre essa faceta no capítulo subsequente. 

Tatiana Bazzichelli no seu livro Networking: The Net as Artwork descreve a Ha-

cker Art comparando-a com um vírus informático da seguinte forma: 

Hacker Art is realised by free diffusion, creation, manipulation of information determin-
ing an uncontrolled flow of digital data. Anyone who participates in this process enters a 
network of creative contaminations, originating the artistic event  with their own sponta-
neous action. Hacker art is comparable to a virus that develops dynamically using the 
network nodes, causing the progressive contamination of the elements involved in the 
creative process. Hacker art is proposed as a form of open exchange between people, who 
are all simultaneously users and producers of information (BAZZICHELLI, 2008: 124). 

Bazzichelli refere ainda que a linha de pensamento e as práticas que caracterizam 

grande parte da net art são simultaneamente um espelho da fase visionária das primeiras 

experiências com o digital, o desmaterializar do conceito de obra de arte nas práticas da 

vida. Trata-se também do desenvolvimento de movimentos tanto organizados como 

espontâneos que viriam a resultar num sistema de relações sociais muito horizontal 

dando fundamentalmente primazia à cooperação e à partilha (BAZZICHELLI, 2008: 129). 

Neste sentido, os próprios museus, como indica Bazzichelli, não deviam encarar a 

informação artística como algo fixo e imutável. Deviam tornar-se repositórios de ele-

mentos e entidades, incentivando tanto a circulação, distribuição, evolução, interacção 

de conhecimento, com o propósito de originar redes de relações sociais e individuais 

(BAZZICHELLI, 2008: 130). A arte deve antes ser capaz de auto-replicação, “like a virus, 

contaminating other entities in its process of spontaneous and free propagation” (BAZZI-

CHELLI, 2008: 130). 

Focámos aqui muito a nossa atenção na relações entre artísticas, nas redes de troca 

e de partilha, nos processos comunitários que se servem moldam a tecnologia para cria-

rem, divulgarem e transformarem a obra de arte tanto a nível conceptual como a nível 

prático. No entanto, como afirma Bazzichelli, se considerarmos o percurso que se inici-

ou com os movimentos avant-garde e Neo-avant-garde até aos fenómenos da década de 

80, podemos então verificar e justificar a aplicabilidade do termo arte às práticas de 
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rede na Internet (BAZZICHELLI, 2008: 136). Permanece no entanto uma lacuna no que 

diz respeito à contextualização e especificação do termo hacker. 

Existem diversos tipos de manifestações hacker e também muitas definições pos-

síveis do termo. A maioria dos meios de comunicação oficiais tem associado a palavra 

hacker com piratas da informação. Esta é uma concepção falsa, simplista e negativa que 

não faz justiça às acções complexas e diversificadas de grupos e indivíduos a nível in-

ternacional. 

5.4.2.  Hackers e a Ética Hacker – Dos Laboratórios do MIT às Infinitas   

 Possibilidades da Internet 

O movimento Hacker surgiu em 1961 com as primeiras gerações de cientistas de 

computação norte-americanos, em particular no MIT Tech Model Railroad Club. Re-

cém-equipado com o PDP-1 (o primeiro computador de pequeno porte comercial)27, os 

investigadores fizeram uso da máquina para entrar como que em novos jogos de traba-

lho, tais como inventar linguagens de programação ou usar jargões específicos. Em 

1969 o lançamento da Arpanet (precursora da Internet) permitiu que vários grupos de 

hackers se pudessem interligar e assim consolidar as bases de uma cultura de comuni-

dade então emergente.  

Um hacker não é apenas um indivíduo com um domínio perfeito das linguagens 

de computador e de programação, ele ou ela é também um indivíduo eticamente consci-

ente (ao contrário do cracker), que adere à lógica da cultura partilhada (open source) e 

procura formas de circundar as restrições arbitrárias impostas pelas ordens autoritárias. 

No princípio, mergulhados em mitologias de comunicação, como a aldeia global, as 

primeiras comunidades de hackers estruturaram-se em torno dos princípios do acesso 

livre, de ajuda mútua e partilha. O exemplo mais significativo é talvez o sistema opera-

cional GNU/Linux inventado por Richard Stallman e Linus Torvalds, apoiado no seu 

início, pelo investimento voluntário de uma comunidade de assinantes. Desenvolvido e 

distribuído na Internet, o sistema permanece até hoje um objecto a ser explorado e aper-

feiçoado. 

O termo ética hacker é atribuído ao jornalista Steven Levy como descrito no seu 

livro, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, escrito em 1984 (LEVY, 2010). As 

guias desta ética hacker tornam perfeitamente claro o modo pelo qual os computadores 

                                                           
27 PDP-1: Programmed Data Processor – model 1. Até ao final da década de 70, os Pop-10 tornar-se-iam 
a verdadeira máquina preferida dos hackers. 



51 
 

evoluíram para os dispositivos pessoais que hoje conhecemos e com os quais contamos 

no nosso quotidiano. Os pontos-chave desta ética são o livre acesso à informação e o 

melhoramento da qualidade de vida. 

O próprio termo hack nasceu a partir de um projecto desenvolvido não só com um 

final construtivo mas também pelo puro prazer do processo. Esse projecto foi desenvol-

vido também pelos estudantes do MIT, os quais já utilizavam a palavra há largo tempo 

para descrever partidas entre alunos (LEVY, 2010: 9). 

Segundo as afirmações de Phil Agre (um hacker do MIT) no Jargon File28: 

The word hack doesn't really have 69 different meanings. In fact, hack has only one 
meaning, an extremely subtle and profound one which defies articulation. Which conno-
tation is implied by a given use of the word depends in similarly profound ways on the 
context. Similar remarks apply to a couple of other hacker words, most notably random 
(JARGON FILE 4.4.8, 2003) 

Um importante significado secundário de hack pode-se considerar como “a creati-

ve pratical joke” (JARGON FILE 4.4.8, 2003). Este tipo de hack é mais fácil de explicar 

aos não-hackers que o tipo de hack da programação. 

A ética hacker é descrita por Levy como “a new way of life, with a philosophy, an 

ethic and a dream” (LEVY, 2010: 27). No entanto, os elementos da ética hacker não eram 

abertamente debatidos e discutidos, eram acordados e aceites em silêncio.  

Levy enumera os princípios desta ética no prefácio de Hackers: 

1. Sharing 
2. Openness 
3. Decentralization 
4. Free access to computers 
5. World Improvement 

 (LEVY, 2010: 9) 

Explica de seguida, de forma mais aprofundada, outros princípios que nos permi-

tem perceber melhor as intenções e razões da ética hacker. Passar-se-á de seguida a uma 

abordagem a estes mesmos princípios, de forma isolada e explicada: 

                                                           
28 O Jargon File é um glossário de gíria hacker. O Jargon File original era uma colecção de gíria hacker 
de culturas técnicas, tais como o AI Lab do MIT, o Stanford AI Lab (SAIL), e outros das antigas comuni-
dade ARPANET AI/LISP/PDP-10, incluindo a Bolt, Beranek e Newman, Carnegie Mellon University, e 
Worcester Polytechnic Institute. 
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• Access to computers—and anything that might teach you something about the way the 
world works—should be unlimited and total. Always yield to the Hands-On Imperati-
ve! (LEVY, 2010: 28). 

Levy esclarece as habilidades características dos hackers para a aprendizagem e 

(des)construção de ideias e sistemas pré-existentes. Acredita que o livre acesso fornece 

aos hackers a oportunidade de desconstruir peça a peça, corrigir, ou melhorar e aprender 

e entender como os seus objectos de estudo, sejam eles computadores ou outro qualquer 

elemento, funcionam. Este método oferece-lhes o conhecimento necessário para criar 

novos e ainda mais interessantes trabalhos e metodologias. O livre acesso auxilia a ex-

pansão da tecnologia. Muitos dos princípios e ideais da ética hacker contribuem para 

um objectivo comum: o Imperativo Hands-On. Tal como Levy descreve no seu livro: 

“Hackers believe that essential lessons can be learned about the systems—about the 

world—from taking things apart, seeing how they work, and using this knowledge to 

create new and more interesting things” (LEVY, 2010: 28). Empregar este imperativo 

Hands-On exige o acesso livre, informação aberta e a partilha de conhecimento. Para 

um verdadeiro hacker, se o imperativo Hands-On for restrito, então os fins justificam os 

meios no sentido de encontrar soluções para remover essas restrições, e por conseguinte 

permitir que as melhorias possam ser efectuadas. Quando estes princípios não estão 

presentes, os hackers tendem a trabalhar em torno deles e das limitações que estes acar-

retam. Este comportamento não é, no entanto, de natureza maliciosa. Os hackers do 

MIT não procuravam prejudicar os sistemas ou os seus utilizadores. Esta imagem con-

trasta de forma antagónica com a imagem moderna, incentivada pelos media, de que os 

hackers quebram sistemas de segurança, a fim de roubar informações ou com o fim de 

cometer actos de ciber-vandalismo. 

• All information should be free (LEVY, 2010: 28). 

Este princípio encontra-se directamente ligado ao princípio do acesso já que a in-

formação necessita de ser livre para que os hackers a possam corrigir, melhorar e a par-

tir daí reinventar sistemas. A livre troca de informações permite uma maior criatividade 

em geral (LEVY, 2010: 28). Do ponto de vista do hacker, todo e qualquer sistema sairia 

beneficiado pelo facto de possuir um fluxo livre de informações (LEVY, 2010: 28), um 

conceito conhecido como transparência nas ciências sociais. Livre neste caso refere-se 

ao acesso irrestrito, e não ao preço. 
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• Mistrust Authority—Promote Decentralization (LEVY, 2010: 29). 

A melhor maneira de promover o livre intercâmbio de informações é o investi-

mento de grande tempo online e a disposição de um sistema aberto que não apresenta 

fronteiras entre o hacker e um pedaço de informação ou um item de equipamento que 

este necessite na sua busca para a melhoria do conhecimento (LEVY, 2010: 29). Os ha-

ckers acreditam que as burocracias, tanto governamentais, empresariais ou universitá-

rias, são sistemas com falhas. 

• Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, 
race, or position (LEVY, 2010: 31). 

Inerente à ética hacker está um sistema meritocrático onde a superficialidade é 

desconsiderada em prol da habilidade. Levy articula que critérios como idade, sexo, 

raça, posição e qualificação são considerados irrelevantes dentro da comunidade hacker 

(LEVY, 2010: 31). A habilidade do hacker é o determinante final para a sua aceitação. A 

utilização deste código de valores dentro da comunidade hacker promove o avanço do 

hacking e, por conseguinte, o desenvolvimento de software. Um exemplo da aplicação 

deste princípio, particularmente no que diz respeito à igualdade de oportunidades é L. 

Peter Deutsch, um hacker de doze anos de idade, que foi aceite na comunidade TX-029, 

embora não fosse reconhecido pelos alunos não-hackers pós-graduados. 

• You can create art and beauty on a computer (LEVY, 2010: 31). 

Os hackers cultivam um apreço profundo pelas técnicas inovadoras, que permitem 

que os programas executem tarefas complicadas com poucas instruções (LEVY, 2010: 

32). O código de programação é considerado possuidor de uma beleza própria, tendo 

sido fruto de uma cuidadosa composição e organização artísticas (LEVY, 2010: 32). A 

aprendizagem necessária para a criação de programas que utilizam uma menor quanti-

dade de espaço quase se tornou um jogo entre os primeiros hackers (LEVY, 2010: 33). 

• Computers can change your life for the better (LEVY, 2010:34). 

                                                           
29 O TX-0, abreviatura de Transistorized Experimental computer zero, mas carinhosamente chamado de 
tixo (pronuncia-se tix oh), foi um dos primeiros computadores totalmente transistorizado e continha uns 
então enormes 64K de palavras de memória de núcleo magnético de18-bit. O TX-0 foi construído em 
1955 e entrou ao serviço em 1956, de acordo com o Computer History Museum 
(http://www.computerhistory.org/collections/accession/XD154.75 [acedido em 01-09-2011]) e foi usado 
continuamente até os anos 1960 no MIT. O TX-0 e seu descendente directo, o PDP-1 original, foram 
plataformas de pesquisa de computador pioneiras no desenvolvimento do que viria a ser chamado de 
cultura hacker de computador. 
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Os hackers sentiam que os computadores enriqueciam as suas vidas de diversos 

modos. Tinham agora um foco nas suas vidas e sentiam-se aventureiros. Consideravam 

os computadores como sendo lâmpadas de Aladino que podiam controlar (LEVY, 2010: 

34). Acreditavam que todos os indivíduos inseridos na sociedade sairiam beneficiados 

pela experimentação de tal poder e que se todos pudessem interagir com computadores 

da mesma forma que os hackers interagem, então a ética hacker poder-se-ia espalhar 

através da sociedade e os computadores iriam melhorar o mundo (LEVY, 2010: 37). O 

hacker representa a transformação de sonhos de infinitas possibilidades em realidades. 

O seu objectivo principal era ensinar à sociedade que as possibilidades eram ilimitadas 

– “the world opened up by the computer was a limitless one” (LEVY, 2010: 35). 

Partindo do que Levy escreve em torno da partilha, esta era a norma e o esperado 

dentro da cultura hacker não-corporativa. O princípio da partilha resultou da atmosfera 

aberta e informal que se vivia no MIT, principalmente no que diz respeito ao acesso aos 

seus recursos. Aquando do advento dos computadores e da programação, os hackers do 

MIT desenvolviam e compartilhavam programas com outros colegas. Se determinado 

hack desenvolvido fosse considerado particularmente bom, então o programa poderia 

ser colocado em destaque num local próximo de um dos computadores e outros progra-

mas que poderiam ser construídos e melhorados sobre a base destas primeiras versões 

eram salvos em fitas e adicionados a um arquivo, facilmente acessível a todos os outros 

hackers do MIT. A este processo de tornar o código mais conciso, para que assim se 

possa minimizar o número necessário de instruções economizando memória preciosa 

para novas melhorias denomina-se bumming (LEVY, 2010: 13).  

Na segunda geração de hackers, a partilha tratava-se não só de compartilhar o tra-

balho com outros hackers mas também com o público em geral. Uma organização de 

hackers preocupada com a partilha de computadores com o público em geral era o gru-

po Community Memory. Este grupo de hackers e idealistas colocou computadores em 

locais públicos para uso livre. O primeiro computador comunitário foi colocado à porta 

do Leopold’s Records em Berkeley, Califórnia (LEVY, 2010: 105). 

Outra partilha de recursos ocorreu quando Bob Albrecht forneceu recursos consi-

deráveis para uma organização sem fins lucrativos chamada Popular Computer Com-

pany (PCC). A PCC abriu um centro de informática, que permitia a qualquer pessoa a 

utilização dos computadores por apenas cinquenta cêntimos por hora (LEVY, 2010: 165). 

Um factor extremamente importante foi o benefício que esta cultura de partilha 

trouxe à comunidade hacker, não só no desenvolvimento do conhecimento dos hackers 
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mas também para o desenvolvimento da própria comunidade. Transversal a todos os 

textos sobre os hackers e os seus processos de trabalho encontra-se um valor comum de 

comunidade e colaboração, como aliás já pudemos verificar nos casos supracitados. Por 

exemplo, em Hackers, Levy diz-nos que cada geração de hackers possuía comunidades 

de base geográfica nas quais ocorria uma prática colaborativa e de partilha. Para os ha-

ckers do MIT, por razões óbvias, essa base geográfica consistia nos laboratórios onde os 

computadores funcionavam. Para os hackers de hardware (segunda geração) e os ha-

ckers de jogos (terceira geração) a área geográfica foi centrada em Silicon Valley, onde 

o Homebrew Computer Club e o People's Computer Company prestaram ajuda aos ha-

ckers no desenvolvimento de formas de trabalho em rede, na colaboração com colegas e 

na partilha dos seus trabalhos.  

O conceito de comunidade e colaboração ainda hoje é relevante, embora os ha-

ckers já não se encontrem limitados à colaboração em regiões geográficas. Hoje em dia 

a colaboração toma lugar através da Internet. Eric S. Raymond identifica e explica esta 

mudança conceptual em The Cathedral & the Bazaar:  

Before cheap Internet, there were some geographically compact communities where the 
culture encouraged Weinberg’s egoless programming, and a developer could easily attract 
a lot of skilled kibitzers and co-developers. Bell Labs, the MIT AI and LCS labs, UC 
Berkeley – these became the home of innovations that are legendary and still potent 
(RAYMOND, 2001: 63). 

Raymond afirma também que o sucesso do sistema operativo Linux coincidiu 

com a grande disponibilidade da World Wide Web. Esse facto vem corroborar a ideia de 

que os valores comunitários ainda se encontram, agora mais do que nunca, em grande 

prática e uso no mundo da Internet. 

Em 2001, o filósofo finlandês Pekka Himanen, promoveu também a ética hacker 

mas neste caso, colocando-a em oposição à ética protestante do trabalho. Na opinião de 

Himanen, a ética hacker encontra-se mais intimamente relacionada com a ética das vir-

tudes encontradas nos escritos de Platão e de Aristóteles. Himanen articula essas ideias 

no livro The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, com um prólogo de 

Linus Torvalds30 e um epílogo por Manuel Castells31 (HIMANEN, 2001).  

                                                           
30 Linus Torvalds é o criador do sistema operativo Linux. 
31 Manuel Castells é um sociólogo especialmente associado com a sociedade de informação e com a pes-
quisa nos campos da comunicação. 
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Neste manifesto, os autores escreveram sobre uma ética hacker centrada em torno 

da paixão, do trabalho duro, da criatividade e da alegria na criação de software. 

Esta ética, contudo, encontra-se mais relacionada com aquilo a que os sociólogos 

denominam de um tipo ideal32, neste caso falamos de todo e qualquer indivíduo que cria 

e utiliza software open source, software editável. É retratada realmente como uma ética, 

um modo de pensar e agir, ao invés de se preocupar com condenações ou julgamentos a 

atitudes ou situações específicas.  

Esta ética de trabalho extremamente produtiva e poderosa assume-se como uma 

um excelente catalisador para a colaboração, criação e distribuição gratuita de informa-

ções. Himanen analisa-a como um modelo e uma atitude perante a vida capaz de ser 

generalizada para a sociedade em geral. A ideia postulada por Himanen é que, embora a 

ascensão da sociedade em rede em si, não altere os valores fundamentais da cultura ca-

pitalista ocidental, oferece no entanto, uma oportunidade para analisar esses valores e 

reformulá-los de maneiras que possam contribuir para um futuro melhor. 

Himanen argumenta ainda que esta ética dos programadores de código open sour-

ce actuais é comparável à ética protestante que o sociólogo Max Weber descreve em 

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus em 1904-1905 (HIMANEN, 

2001: 11). Segundo Himanen, os hackers conseguiram criar uma nova forma de equili-

brar o trabalho e a vida assumindo ambos como indissociáveis. Seguindo este pensa-

mento, o que os hackers têm desenvolvido é o uso das características mutantes da soci-

edade em rede para formar um novo tipo de cultura. Estas características são a capaci-

dade para a comunicação, o poder para tornar a informação e a opinião livremente aces-

síveis, a capacidade de reorganizar o nosso uso e percepção temporais, etc. 

O autor tem por objectivo analisar a ética hacker, no sentido de a explicar e de a 

apresentar como um estilo de vida e uma espiritualidade. Tem a intenção clara de nos 

persuadir a pensar nas oportunidades que esta ética de trabalho e cultura notáveis nos 

podem proporcionar nas nossas próprias vidas. Nesse sentido podemos afirmar que os 

hackers não estão necessariamente presos ao instrumento computador, na sua expressão 

mais pura trata-se de alguém que tem prazer em resolver problemas. Assim, tendo em 

conta a enorme variedade de manifestações possíveis de hacking não podemos afirmar 
                                                           
32 Tipo ideal é um termo comumente associado ao sociólogo Max Weber. Na concepção de Weber este é 
um instrumento de análise sociológica para a compreensão da sociedade por parte do cientista social com 
o objectivo de criar tipologias puras, destituídas de tom avaliativo, de forma a oferecer um recurso analí-
tico baseado em conceitos tais como a religião, a burocracia, a economia, o capitalismo, entre outros. 
Uma das principais características do tipo ideal é o facto de este não corresponder à realidade, mas poder 
ajudar na sua compreensão. 
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que todo o hacking é de carácter malicioso ou vice-versa. Isto sucede-se também na 

produção de software comercial como em tantas outras coisas. Mas isto coloca algumas 

questões pertinentes sobre a propriedade intelectual, a troca de informação livre e não 

censurada ou limitada. O tipo de estrutura meritocrático das comunidades open source 

que utilizam e alteram software constantemente é um exemplo a seguir para as socieda-

des humanas? Estas e outras questões serão debatidas seguidamente no capítulo dedica-

do ao hacktivismo.  

5.5.  Hacktivismo – Promovendo a Expressão Política Através de Código Fonte  

5.5.1.  Manifestações Ambíguas Esclarecidas   

Activismo no mundo digital 

Como afirma Dorothy E. Denning em Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism:  

The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy, a Internet é hoje uma ferramenta 

indiscutivelmente importante para a comunicação e coordenação de acções (DENNING, 

2001).Tem um custo de utilização bastante acessível e cada vez mais generalizado, com 

uma estimativa de quase três mil milhões de utilizadores online desde Março de 200133. 

É agora mais fácil que nunca juntar e organizar grupos de pessoas, tanto grupos peque-

nos como grupos constituídos por milhões. A comunicação e organização destas comu-

nidades e destes movimentos no sentido de promover uma agenda activista está agora 

extremamente facilitada pela net. Como afirma Denning – “Their members and follow-

ers can come from any geographical region on the Net, and they can attempt to influ-

ence foreign policy anywhere in the world” (DENNING, 2001). O activismo na net ge-

ralmente busca apoio para as suas causas (que costumam ser de cunho ambiental, políti-

co ou social) através da Internet e de outros meios mediáticos; divulgam e abrem espaço 

para discussões, procurando algumas vezes estabelecer uma rede de solidariedade. A 

utilização das informações na Internet passou a ter maior visibilidade até mesmo pelo 

baixo custo e eficácia na resposta a curto, médio e longo prazo pela comunidade virtual.  

Apesar de basicamente tudo se encontrar à distância de um clique, não quer por 

isso dizer que o activismo na net se restrinja apenas a esse tipo de manifestação. Além 

do virtual, também o activismo real é uma prática necessária, no entanto, devido ao fac-

to de não existir uma independência de parte a parte, ambos são elementos constituintes 
                                                           
33 Segundo o site http://www.internetworldstats.com/. O Internet World Stats é um site internacional que 
figura informação actualizada relativamente à utilização da Internet no mundo, estatísticas populacionais, 
estatísticas de viagens e pesquisa de informação de mercado na Internet [acedido em 27/10/2011]. 



58 
 

de um processo que se completa. Não se trata apenas de mais ou menos um clique do 

rato, todo o/a activista necessita de ter um certo nível de conhecimento sobre a causa 

que defende, bem como o dever de assumir um comprometimento para com a mesma. 

Tim Jordan diz o seguinte no seu livro Activism! Direct Action, Hacktivism and 

the Future of Society:  

What is essential to activism is not simply being more than one, as we are in a cinema, 
but a sense of solidarity in pursuit of transgression. There has to be a sense of shared 
identity, which can best be understood at this stage as people recognizing in one another 
the anger, fear, hope or other emotions they feel about a transgression (JORDAN, 2002: 
12). 

Hacktivismo – Práticas esclarecidas 

No caso do hacktivismo, segundo Denning, este trata-se da convergência de ha-

cking com activismo, onde hacking é aqui utilizado para se referir a operações que ex-

ploram computadores de maneiras que são incomuns e muitas vezes ilegais, geralmente 

com a ajuda de um software especial (DENNING, 2001). Neste sentido, temos aqui de 

fazer uma distinção entre criminalidade por computador e desobediência civil electróni-

ca. Enquanto o criminoso por computador procura lucrar com acções que prejudicam o 

indivíduo, a pessoa envolvida na resistência electrónica apenas tem como alvo institui-

ções. O hacktivismo engloba em si a desobediência civil electrónica mas não a crimina-

lidade por computador. Assim, vamos agora explorar quatro tipos de operações referi-

das por Denning mais uma vez em Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism:  

The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy: virtual sit-ins e bloqueios; auto-

mated email bombs; Web hacks e computer break-ins; vírus de computador e worms 

(DENNING, 2001). 

Desde a sua formulação inicial que hacking se tornou associado nos meios de co-

municação com intrusão ilícita de computadores e não com o uso inovador da tecnolo-

gia. Isto levou à definição do termo cracking, do qual já falámos anteriormente, um 

termo que muitos hackers utilizam para se referir à entrada indesejada em sistemas de 

computador por exploradores ou criminosos. Ambos os sentidos de hacker – isto é, tan-

to hacker como cracker – são relevantes para o hacktivismo já que este envolve a erup-

ção (des)organizada da política não-ciberespacial na comunidade de hackers. Quando o 

termo hacker é aqui utilizado, não deve ser pensado apenas como uma referência a indi-

víduos que invadem sistemas de computador, mas sim a todos os possíveis novos usos 
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da tecnologia. Mas para melhor se compreender o modus operandi destes actos de ha-

cktivismo é necessário um esclarecimento relativamente à sua natureza. Assim: 

Virtual sit-ins e bloqueios 
A virtual sit-in or blockade is the cyberspace rendition of a physical sit-in or blockade 
(DENNING, 2001). 

Neste caso, o objectivo comum é chamar a atenção. Estes meios emprestam tácti-

cas de invasão e bloqueio de movimentos sociais anteriores (reais), aplicando-os à esfe-

ra virtual. Pretendem transpor para o mundo virtual as suas manifestações e expor as 

suas causas por meio da interrupção das operações normais bloqueando o acesso às ins-

talações como acontece no mundo real. Usando este método, os activistas tentam blo-

quear o acesso a determinado site gerando para isso número de tráfego que impeça a 

outros utilizadores alcançá-lo (DENNING, 2001). São o que se pode chamar de ocupas 

virtuais. 

Email Bombs 

Uma email bomb trata-se do envio de uma enorme quantidade de emails para uma 

pessoa ou sistema específico. Este enorme número de emails pode simplesmente preen-

cher o espaço do destinatário em disco no servidor, ou, em alguns casos, pode ser ex-

cessivo para um servidor e pode nesse caso, causar com que este pare de funcionar.  

As email bombs não só causam inconveniência ao alvo pretendido, mas também a todos 

os utilizadores do mesmo servidor. Assim, tal como refere Denning, uma email bomb é 

também uma forma de bloqueio virtual (DENNING, 2001). No passado, as email bombs 

foram também usadas para de certo modo punir os utilizadores da Internet que tivessem 

por exemplo, utilizado o email como meio publicitário indesejado, ou spam. Apesar de 

também serem utilizadas comumente deste modo, também têm sido utilizadas para pro-

testar contra políticas governamentais (DENNING, 2001). 

Web hacks e computer break-ins 

Durante a década de 90, o termo hacker tornou-se sinónimo de cracker, como já 

referimos anteriormente, esta associação é compreensível no sentido em que uma condi-

ção é indissociável da outra, ou seja, para se ser um cracker eficaz tem de se ser um 

bom hacker. Assim, os termos ficaram entrelaçados sendo que hacker ganhou mais po-

pularidade na imprensa. No entanto, frequentemente, as mensagens veiculadas são de 

cariz político, como quando um grupo de hackers portugueses modificou os sites de 40 
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servidores da Indonésia em Setembro de 1998 para exibir o slogan “Free Timor Leste” 

(DENNING, 2001).  

Outro modus operandi empregado pelos hacktivistas é a interferência com o Do-

main Name Service34. Aqui o que acontece é o reencaminhamento de utilizadores para 

outro endereço electrónico. Assim quando estes utilizadores incautos forem ao site pre-

tendido serão redireccionados automaticamente para o site alternativo que comumente 

terá algum tipo de mensagem activista (DENNING, 2001). 

Diferenças e repercussões dos Vírus de Computador e worms 

Outro modo pelo qual os hacktivistas promovem as suas agendas políticas e di-

fundem as suas mensagens de protesto é através da propagação de vírus de computador 

e worms. Como refere Denning, ambas são formas de código malicioso que infectam os 

computadores e se propagam em redes de computadores (DENNING, 2001). Neste caso, 

um vírus de computador liga-se a um programa ou arquivo que lhe permite espalhar de 

um computador para outro, deixando infectados outros ficheiros enquanto viaja. Quase 

todos os vírus são anexados a um arquivo executável, o que significa que o vírus pode 

existir num computador, mas na realidade não pode infectar o computador a menos que 

seja executado pelo utilizador. É importante notar que um vírus não pode ser transmiti-

do sem acção humana. Porque um vírus é transmitido por acção humana, os utilizadores 

continuarão a propagar inadvertidamente um vírus de computador através da partilha de 

arquivos que infectam outros ou a enviar e-mails com vírus como anexos em email. 

Ainda que os vírus que contêm mensagens políticas possam não representar uma amea-

ça considerável, uma empresa que seja infectada pode ter de fechar temporariamente 

para resolver a situação perdendo tanto dinheiro como produtividade (DENNING, 2001). 

Um worm é semelhante a um vírus e é considerado uma sub-classe de vírus. Os 

worms alastram de computador para computador, mas ao contrário de um vírus, estes 

possuem a capacidade de viajar sem necessitarem de qualquer intervenção humana. Um 

worm aproveita-se de características de transporte de arquivos ou informações do siste-

ma em que se encontra, permitindo-lhe assim propagar-se sem qualquer ajuda. 

 

                                                           
34 DNS é a abreviatura de sistema de nomes de domínio (DNS, Domain Name System), um sistema para 
atribuir nomes a serviços de rede e computadores, organizado de acordo com uma hierarquia de domínios. 
A atribuição de nomes de DNS é utilizada em redes TCP/IP, tal como a Internet, para localizar computa-
dores e serviços através de nomes amigáveis de utilizador. Quando um utilizador introduz um nome DNS 
numa aplicação, os serviços de DNS podem resolver o nome para outra informação associada a este co-
mo, por exemplo, um endereço IP. 
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Devido à natureza clónica de um worm e a sua capacidade de viajar através das redes o 

resultado final na maioria dos casos é que o worm consome muita memória do sistema 

ou largura de banda de rede, fazendo com que servidores web, servidores de rede e 

computadores individuais parem de responder. 

Este tipo de vírus, particularmente os destrutivos, são uma ferramenta potencial-

mente poderosa nas mãos de ciber-terroristas (DENNING, 2001). Outras ferramentas de 

hacktivismo, incluindo ataques a redes de computadores, podem também ser utilizadas 

para fins altamente destrutivos e esse é o tópico que será abordado de seguida. 

Ciber-terrorismo 

Parte do problema que enfrentamos hoje está na definição de terrorismo cibernéti-

co, pois há definições amplamente diferentes sobre o que realmente constitui o ciber-

terrorismo. Existem uma série de definições bem aceites que figuram semelhanças, e há 

também uma série de definições soltas, que são promulgadas e glamourizadas pelos 

media. 

O termo ciber-terrorismo foi cunhado em 1997 por Barry Collin, pesquisador sé-

nior do Institute for Security and Intelligence na Califórnia. Ele definiu o terrorismo 

cibernético como a convergência de “cibernética” e “terrorismo”(COLLIN, 1997: 15). 

Mark Pollitt, agente especial do FBI, define-o de forma mais pragmática: “Cyberterror-

ism is the premeditated, politically motivated attack against information, computer sys-

tems, computer programs, and data which result in violence against noncombatant tar-

gets by subnational groups or clandestine agents” (POLLITT, 1997: 285).  

Podemos argumentar, segundo Denning, que “the threat of cyberterrorism, com-

bined with hacking threats in general, is influencing policy decisions related to cyberde-

fense at both a national and international level” (DENNING, 2001). Analisando o terro-

rismo em termos não tecnológicos podemos tirar algumas ilações sobre o potencial im-

pacto que o ciber-terrorismo pode ter no mundo digital e também no mundo real. É ex-

tremamente complicado avaliar um efeito real destas formas de expressão política mas 

ainda assim, estas já se assumem como ameaça suficiente para serem ponderadas pela 

política de defesa internacional a par do terrorismo normal.  

No caso do hacktivismo, será interessante analisar as suas origens após esta de-

sambiguação, no intuito de perceber como se integram as influências dos movimentos 

predecessores como o Fluxus, a Mail Art e net art. 
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5.5.2. Hacktivismo – Militância Activista no Mundo Digital 

Devido ao facto de o hacktivismo utilizar técnicas de computação emprestadas da 

comunidade hacker pré-existente, torna-se difícil identificar onde termina definitiva-

mente hacking e começa o hacktivismo. Por conseguinte, torna-se imperativo neste dis-

curso relativo ao hacktivismo que se tenha começado nas entranhas do ciber-espaço 

com aqueles que não temem a fronteira tecnológica – os hackers. 

Já aqui descrevemos de modo geral as diferentes gerações da comunidade hacker, 

as práticas e repercussões das mesmas bem como o processo evolutivo destas comuni-

dades de protesto. Começámos por analisar as primeiras manifestações dos hackers tan-

to no funcionamento em comunidade como no seu próprio desenvolvimento. Vimos que 

estes começaram a partir duma curiosidade característica e intrínseca que os levaram á 

exploração da tecnologia vindo a transformar-se assim, em verdadeiras comunidades 

altamente capazes em diversas áreas tecnológicas. Existe agora, após este estudo, a pos-

sibilidade de definir as duas principais tendências dentro do hacktivismo. 

A ascensão do hacktivismo não veio substituir ou destruir as anteriores políticas 

dos hackers, mas sim reconfigurá-las dentro de um amplo panorama político. Esta dis-

tinção entre política informacional, tradicionalmente o centro da política hacker, e um 

alargamento no sentido de uma política não-virtual é considerada útil, pois separa estas 

duas principais correntes do hacktivismo.  

Antes do surgimento de grupos hacktivistas como o Electronic Disturbance The-

ater35, a política de hacking era quase exclusivamente centrada em questões virtuais 

com uma ética dominante que almejava o estabelecimento de fluxos livres de informa-

ção como princípio mais elevado. A política hacker foca-se em questões como a segu-

rança dos sistemas informáticos e as implicações de segurança para a privacidade dos 
                                                           
35 O Electronic Disturbance Theater (EDT) é um pequeno grupo de activistas cibernéticos e artistas enga-
jados no desenvolvimento da teoria e da prática da desobediência civil electrónica. Até agora o grupo tem 
focado as suas acções electrónicas contra o México e os governos dos E.U.A. para chamar a atenção para 
a guerra travada contra os zapatistas e outros grupos no México. Mas as tácticas de desobediência civil 
electrónica representam um potencial de aplicação para uma série de outros movimentos políticos e artís-
ticos. O Electronic Disturbance Theater, trabalhando na intersecção da política radical, a arte recombi-
nante, performance art e design de software de computador, produziu um dispositivo chamado Net ECD 
Flood, software baseado no URL (Uniform Resource Locator) usado para inundar e bloquear o site de um 
oponente web. Embora actualmente seja considerado como um catalisador para o avanço de tácticas de 
desobediência civil electrónica, o Electronic Disturbance Theater espera, eventualmente, misturar-se no 
meio de muitos outros grupos e tornar-se apenas um dos muitos pequenos grupos autónomos que aumen-
tam e melhoram as formas e meios de resistência computadorizados. 
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indivíduos. Esse tipo de política também se concentra em descobrir formas de contornar 

a censura da Internet, muitas vezes utilizando a sua natureza global para minar as tenta-

tivas de censura de conteúdos. 

Englobado nesta temática do hacktivismo e das suas práticas resta ainda um termo 

que necessita de ser introduzido – direct action ou acção directa. Segundo Tim Jordan 

em Hacktivism and Cyberwars – Rebels With a Cause, este termo costuma estar mais 

ligado ao termo não-violenta no termo non-violent direct action (NVDA), que abrange 

uma série de protestos tais como sit-ins, boicotes, etc. (JORDAN, 2004: 68). Mas como 

refere ainda Jordan, citando-se a si próprio no seu livro Activism! Direct Action, Hackti-

vism and the Future of Society, existem duas razões pelas quais a acção directa é o tipo 

de manifestação mais proeminente nas agendas hacktivistas (JORDAN, 2002: 60). Assim, 

relativamente à acção directa, o autor argumenta que esta se sobrepôs à acção não-

violenta devido ao desenvolvimento dos movimentos sociais do século XXI (JORDAN, 

2002: 60). Afirma ainda, como segunda razão, o facto de a noção de violência no ciber-

espaço não ter um paralelo comum com a realidade devido às suas características espe-

cíficas. Devido à ausência de uma forma física no ciber-espaço torna-se impossível tra-

duzir uma acção não-violenta prevalente em movimentos sociais do mundo real (JOR-

DAN, 2002: 119). Por estas razões, tal como indica Jordan, torna-se mais válido focar-

mos o estudo na acção directa em relação ao hacktivismo do que explorar a NVDA co-

mo um todo (JORDAN, 2004: 68). 

Neste caso, a acção directa tem uma explicação muito simples, trata-se de actuar 

directamente, ou seja resolver ou chamar a atenção para o problema real de determinada 

causa normalmente de cariz activista. Não envolve uma táctica, mas toda uma gama de 

possibilidades diferentes, incluindo boicotes, bloqueios, a tentativa de conter os movi-

mentos de e para lugares disputados, greves e desobediência civil (JORDAN, 2004: 68).  

O hacktivismo, como já havíamos referido, tenta traduzir as práticas activistas e os 

princípios da acção directa para o mundo virtual. Os métodos são equivalentes no sen-

tido em que produzem efeitos semelhantes mas apenas em plataformas diferentes. Im-

pedir que algum acontecimento, reunião, conversa ou evento aconteça é tão possível no 

mundo virtual como no mundo real ou até mais. Seguindo o raciocínio de Jordan, pre-

tendemos agora descrever uma exploração de dois tipos de acção directa: hacktivismo 

de acção em massa e hacktivismo digitalmente correcto (JORDAN, 2004: 69).  

Jordan define o hacktivismo de acção em massa como uma “combinação inefi-

ciente entre política e tecnologia” (JORDAN, 2004: 69) – “It is an attempt to defy the lack 
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of physicality in online life, in favour of a mass collection of virtual bodies that are yet 

not present to each other. Mass action hacktivism is the closest to traditional mass pro-

test that has been seen on the Internet” (JORDAN, 2004: 69). 

Define ainda o hacktivismo digitalmente correcto como “a aplicação política do 

hacking à infra-estrutura do ciber-espaço” (JORDAN, 2004: 69) – It is an attempt to use 

the lack of physicality in online life to amplify a political message. Digitally correct 

hacktivism flows within the structures of online life, using its powers (JORDAN, 2004: 

69). 

Relativamente a este tipo de hacktivismo, talvez o seu representante mais emble-

mático seja o grupo hacktivista CDC, ou Cult of the Dead Cow, fundado em 1984, facto 

esse que vem mostrar que o grupo já estava bem embrenhado nas questões da comuni-

dade hacker muito antes de abraçarem o hacktivismo. 

Do site do CDC consta uma secção de F.A.Q.36, na qual Oxblood Ruffin (pseudó-

nimo), líder do grupo, responde a uma série de questões sobre o termo hacktivismo: 

Q: What do you mean by the word ‘hacktivism’, then? 
A: The provenance of hacktivism winds back to Omega - a longstanding member of the 
cDc - who started using it as a joke to describe on-line protest actions. Oxblood appropri-
ated the word and began using it with a straight face; then many journalists, fading stars 
of the Left, and eventually script kiddies picked up on it, all claiming to know what hack-
tivism meant. It has been a noun in search of a verb for some time now. Oxblood once de-
fined hacktivism as ‘an open-source implosion’, and now he's added ‘disruptive compli-
ance’ to its range of description. 
Q: What the hell are you talking about?  I'm just looking for a simple answer here. 
A: Hold your kimono, cupcake.  O.K., hacktivism is the use of technology to advance 
human rights through electronic media. 
Q: You mean you aren't interested in advancing human rights in the real world, on the 
ground? 
A: Sure, but that's not where our competence lies. We're hackers, not social justice activ-
ists.  Let's put it this way.  Some groups and individuals are well suited to fight for social 
and economic progress around the world.  If as a result of an initiative in Africa, for in-
stance, economic standards were raised and more people could obtain computers -- that 
would be a good thing.  But what kind of Internet would they eventually have access to?  
One where censorship or the proliferation of vulnerable software left them at risk?  We're 
not willing to sit by and watch that happen. We think of hacktivism and the Internet the 
same way that homeopathist's think of the body: you have to introduce a little poison to 

                                                           
36 F.A.Q. – Frequently Asked Questions 
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create health. Code has consciousness and healing power whether you like it or not (RUF-

FIN, 2001). 

O grupo The Cult of the Dead Cow foi um dos grandes grupos pioneiros e real-

mente comprometidos com o hacktivismo digitalmente correcto. Apesar das diversas 

mudanças que aconteceram ao longo da sua existência, tanto a nível de pessoal como na 

própria forma como lidaram com os avanços tecnológicos, ainda se mantém activos 

desde os anos 80. Tornaram-se conhecidos primeiro pelas suas ferramentas de ha-

cking/hacktivismo como um grupo de hackers e só depois, muito pelo facto de terem 

uma grande abertura para discutir as suas opiniões, como um grupo hacktivista (JOR-

DAN, 2004: 97).  

As bases éticas estabelecidas por Oxblood Ruffin, são firmes no que diz respeito à 

existência de um fluxo livre de informação já que acredita que o ciberespaço permite 

que todos os pontos de vista de sejam ouvidos. Outro membro do CDC, Count Zero, 

define hacktivismo do mesmo modo: 

focusing on empowering the people . . . with the TOOLS of hacktivism . . . making the 
WORLD know about the injustices and human rights abuses . . . in other words, getting 
the FLOW of INFORMATION pumpin’ around the globe . . . UNIMPEDED and UN-
CENSORED . . . THAT’s hacktivism (COUNT ZERO, 1999). 

Ainda como indica Jordan, o CDC, tal como qualquer movimento social, não ne-

cessariamente hacktivista per se, trata-se de uma rede de pessoas com as suas ideias e 

práticas próprias, o que se traduz numa organização pouco rígida no que diz respeito a 

hierarquias e limitações a níveis práticos (JORDAN, 2004: 97). Esta rede multifacetada é 

mais rica nas suas experiências e nas suas práticas muito por estas divergências e dife-

renças internas de opiniões. Temas que beneficiam muito desta dinâmica interna são, 

por exemplo, a exploração de formas de evitar a censura na Internet e mecanismos de 

censura postos em prática pelos governos nacionais. No entanto, este projecto como um 

todo, e em algumas instâncias particulares, segundo Jordan, é um exemplo da dificulda-

de de rastreamento de indivíduos e grupos já que a ocorrência de várias mudanças ao 

longo dos anos, tal como as passagens de testemunho na liderança, entre outras, se de-

veram a esta natureza fluida das identidades particulares e dos compromissos dos ha-

ckers (JORDAN, 2004: 99). No entanto, e citando Jordan uma vez mais, “When discuss-

ing digitally correct hacktivism, it is projects that are key not groups or individuals” 
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(JORDAN, 2004: 99). Nesse sentido será realizado um estudo a nível particular sobre 

alguns projectos específicos nos capítulos dedicados aos estudos de caso.  

Jordan compara o hacktivismo digitalmente correcto com o hacktivismo de acção 

em massa sendo que no caso do primeiro, este vive do fluxo livre de informação. No 

caso do hacktivismo de acção em massa expectam que a própria rede produza resultados 

por si só. Assumem a rede como a tradução das nossas ruas e praças do mundo real, ou 

seja, um local no qual o protesto é passível e natural de suceder (JORDAN, 2004: 114). O 

hacktivismo digitalmente correcto tenta por outro lado transformar esses mesmos espa-

ços virtuais por meio de acções cujo alvo são as próprias concepções que definem a 

materialidade, fisicalidade e validade do ciber-espaço em termos activistas e não só. 

Como indica ainda Jordan, o hacktivismo digitalmente correcto trata-se de uma refor-

mulação dos princípios postulados pela da comunidade hacker, sem a qual este não 

existiria (JORDAN, 2004: 114). Trata-se no entanto de uma versão reavivada e politizada 

mas que vai ainda assim beber muito também das práticas da comunidade hacker como 

por exemplo a promoção de um ambiente aberto de colaboração entre pequenas equipas 

de especialistas em software (JORDAN, 2004: 114). No entanto, outras temáticas inquie-

tam os hacktivistas digitalmente correctos. Também eles, talvez mais do que ninguém, 

assistem à constante mudança e sujeição a exigências regulamentares e corporativas a 

que os canais de informação são expostos. É neste sentido que desenvolveram a politi-

zação do hacking da qual falámos acima. No entanto, o hacktivismo digitalmente cor-

recto almeja a perfeita articulação das suas políticas num ciber-espaço potenciado por 

tecnologias eficientes. Nessa conjuntura, e apesar da sua proximidade, demarca-se 

significativamente do hacking (JORDAN, 2004: 114). Esta ideia, segundo Jordan, con-

trasta marcadamente com os princípios e práticas do hacktivismo de acção em massa, 

cuja tecnologia deficiente nega as próprias capacidades e potencialidades deste espaço 

virtual, revogando assim, num sentido geral, o ideal fulcral do hacktivismo digitalmente 

correcto (JORDAN, 2004: 114). Ainda assim, esta tensão e divergência entre ambas as 

vertentes é extremamente frutífera já que ambas actuam em diferentes frentes e os seus 

esforços individuais servem de fonte de informação e inspiração mútuas (JORDAN, 2004: 

115).  

Assim, como afirma Jordan uma vez mais, existem duas correntes principais do 

hacktivismo cujos praticantes se caracterizam da seguinte forma: “Digitally correct ha-

cktivists create purist technologies for an informational politics. Mass action hacktivists 

create impure technologies for a mass politics” (JORDAN, 2004: 115). Serão agora explo-
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radas as implicações e o significado do hacktivismo na sociedade de informação em que 

vivemos no sentido de obter uma antevisão do seu possível futuro. 

5.5.3.  O Futuro do Hacktivismo, O Futuro do Protesto Social 

  Já foram discutidos alguns dos pontos críticos dentro das práticas e princípios 

hacktivistas. Focámo-nos principalmente nas divisões existentes dentro dessas mesmas 

práticas e princípios no sentido de explicar a real dinâmica dentro desta comunidade. 

Tal como afirma Jordan, todos os movimentos sociais se envolvem em algum tipo de 

discussões internas – “they are more a sign of the strength in diversity some movements 

have than they are of internal divisions that presage failure” (JORDAN, 2004: 170). Ten-

do agora uma perspectiva geral das dinâmicas existentes dentro do hacktivismo pode-

mos então visualizá-lo relativamente à política de hoje em dia. Jordan descreve este 

hacktivismo nos tempos actuais como um movimento social de informação já que a so-

ciedade actual se insere numa realidade em que a informação é um recurso chave e 

agente estruturante (JORDAN, 2004: 170). Jordan refere ainda que no início deste movi-

mento, antes até de este ter um nome, se depositavam grandes esperanças para o hackti-

vismo referindo para isso a Critical Art Ensemble no livro The Electronic Disturbance: 

Enough technology has fallen between the cracks of the corporate–military hierarchy that 
experimentation with cell structure among resistant cultures can begin. New tactics and 
strategies of civil disobedience are now possible, ones that aim to disturb the virtual or-
der, rather than the spectacular order. With these new tactics many problems could be 
avoided that occur when resistors use older tactics not suitable to a global context (CAE, 
1994: 142). 

Com a presente desmaterialização da vida cultural e social, passada no fundo para 

o estado electrónico, fica aberta uma oportunidade excelente para se verificar o verda-

deiro potencial do hacktivismo e das suas ferramentas já que este actua sobre as tecno-

logias do espaço imaterial.  

Jordan afirma que quando uma acção de desobediência civil electrónica é execu-

tada, os corpos que efectuam o bloqueio são abstracções (JORDAN, 2004: 170). De-

screve-o da seguinte forma: 

Mass electronic civil disobedience creates the complex situation in which an embodied 
presence at a terminal uses the direct action to become an abstract virtual presence, which 
joins with other abstractions to jam up a virtual site. Legitimation comes from the embod-
ied presence, action from the virtual presence (JORDAN, 2004: 170). 
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O desenvolvimento e a exploração dos interstícios da tecnologia a um nível pro-

fundo, permite aos hacktivistas desvendar novas formas de difusão e de produção virtu-

al para as suas mensagens políticas conseguindo ser cada vez mais eficazes na propaga-

ção das mesmas. O hacking, como afirma Jordan, fornece ao hacktivismo uma história e 

cultura de perícia na criação, produção e distribuição de hacks que moldam a natureza e 

a vida no ciber-espaço (JORDAN, 2004: 171). 

Ainda que esta política em rede de que falamos se trate de uma política não hie-

rarquizada, não institucionalizada, nem burocrática, mantém no entanto uma complexi-

dade considerável. Isto verifica-se em todos os movimentos sociais, sejam estes parte do 

mundo virtual ou não.  

A abstracção virtual da vida real, a dicotomia vida online/vida offline, não se 

apresenta como ponto focal para o hacktivismo. Pelo contrário, as suas manifestações ou 

acções são realizadas sempre com algum intuito activista. Segundo Jordan, os hacktivis-

tas digitalmente correctos preocupam-se com a informação não apenas por um desejo 

de manter as habilidades contra-censura do ciber-espaço mas para realmente ajudarem 

ou chamarem a atenção para os mais prejudicados pela censura (JORDAN, 2004: 171). Os 

hacktivistas de acção em massa também não estão apenas interessados em conseguir 

enormes manifestações em massa virtuais por mero desejo de ver activas a desobediên-

cia civil e a resistência no trabalho na esfera virtual mas pelas mesmas razões apresen-

tadas pelo hacktivismo digitalmente correcto (JORDAN, 2004: 171). Assim vemos que as 

razões por trás das acções desenvolvidas pelos hacktivistas estão tanto nas questões vir-

tuais como nas não-virtuais e nesse sentido podemos afirmar que na realidade se trata de 

activismo potenciado pelas novas tecnologias. Tal como Jordan afirma mais uma vez, 

apenas podemos identificar algumas tendências para o futuro do hacktivismo (JORDAN, 

2004: 172). No entanto, vislumbrámos aqui o verdadeiro potencial da cultura hacker e o 

poder influenciador que o mundo virtual tem sobre o mundo real: 

The importance of such cultures and of cyberspace in general to the twenty-first century 
means hacktivists operate their politics in highly visible locations that are potentially 
privileged for effective action. Hacktivists represent resistance in viral times. Hacktivists 
are an opposition in, for and against cyberspace (JORDAN, 2004: 172). 

Isto conduz a investigação agora, e finalmente, ao mesclar de todas as tendências, 

princípios e características de todos os movimentos descritos, no sentido de criar um 

quadro conceptual de análise para aplicação a alguns projectos que não só justificam 
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mas também clarificam as similaridades e as influências que o Fluxus e a Mail Art ofe-

receram a movimentos como a net art, Hacker Art e o hacktivismo. A explanação mais 

aprofundada de todos estes conceitos constará do capítulo seguinte. 
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6.  ESTUDOS DE CASO 

6.1.  Introdução aos Estudos de Caso 

É chegado agora o ponto em que, a partir de tudo o que foi analisado, é exequível 

a criação de uma grelha de análise para projectos de networking que em si englobem as 

variadas características dos diversos movimentos presentes nesta investigação. A inves-

tigação teve início pela descrição dos princípios do movimento Fluxus. Referimo-nos às 

doze ideias Fluxus de Ken Friedman, ele próprio um artista Fluxus de renome, e tam-

bém a uma nova proposta de princípios mais focados, da autoria do artista Fluxus da 

actualidade, Allan Revich.  

Seguiu-se a Mail Art, a qual na realidade, não possui propriamente um conjunto 

de regras. Uma das características da Mail Art é exactamente esse facto. Possui antes 

um conjunto de considerações. Os trabalhos devem ter uma estrutura aberta, e deve 

existir um acesso livre e internacional a todo e qualquer indivíduo. A Mail Art não se 

trata do objecto que viaja através do sistema postal mas sim o processo de contacto di-

recto estabelecido entre os artistas, partilhando ideias e experiências para um fim co-

mum e desprovido de egoísmo artístico. 

Hacker Art foi o seguinte passo nesta análise. A Hacker Art, como pudemos ver, 

inclui a arte no campo da vida; Não é finita; Clama que toda a obra de arte é um conjun-

to de circunstâncias, pessoas, pensamentos e acções; Melhora a vida; Tem um modelo 

de obra de arte aberta; Estabelece uma livre troca entre pessoas, que são simultaneamen-

te utilizadores e produtores de informação. É verificável já aqui, e ainda sem nos refe-

rirmos à ética hacker, factor importantíssimo neste tipo de expressão artística, que as 

influências por parte tanto do Fluxus como da Mail Art são perfeitamente óbvias.  

O próximo passo nesta investigação tratou da cultura hacker. Foi analisada a ética 

hacker, mais especificamente a partir dos textos de Steven Levy e Pekka Himanen. Não 

querendo repetir todos os princípios desta ética, já que os mesmos foram explicados no 

capítulo a eles dedicado, será preferencialmente invocado o resumo que Levy utiliza em 

Hackers: Heroes of the Computer Revolution, para os descrever mais curta e concisa-

mente: partilha, abertura, descentralização, livre acesso a computadores e melhoramento 

do mundo (LEVY, 2010: 9). Mais uma vez as similaridades são claras entre as ideias 

Fluxus e/ou as considerações da Mail Art e a ética hacker. 

Seguidamente foi estudada a net art (sem o ponto entre net e art) que é também 

um movimento que, apesar de confinado à Internet, bebeu também muitas das suas in-



71 
 

fluências de movimentos como os acima citados. A net art privilegia, a formação de 

comunidades de artistas de várias áreas e nacionalidades. Propõe um tipo de colabora-

ção sem preocupações sobre a apropriação de ideias, ou seja, um tipo de colaboração 

aberta – a comunicação acima da representação. A imediaticidade, imaterialidade, tem-

poralidade e um processo baseado na acção são outras das suas características. Os para-

lelismos entre este tipo de abertura e por exemplo os projectos de Mail Art são inequí-

vocos. 

Retira-se desta análise o facto de que todos os projectos característicos destes mo-

vimentos devem responder a uma série de condições, princípios, regras ou considera-

ções que os tornam aquilo que são e por isso não os iremos recapitular aqui todos.  

Pretende-se aqui criar uma série de novos princípios, regras, considerações ou 

condições, ou seja, um novo quadro conceptual. Obviamente, e à semelhança de Allan 

Revich, estes não são mandamentos cravados em pedra. São antes guias para a análise 

ou o que podemos chamar de uma lista de características verificáveis.  

6.2.  É a Arte em Rede Activista? 

Mas resta ainda esclarecer melhor um assunto, para que se possa estabelecer uma 

ligação entre o hacktivismo e os movimentos predecessores. Tal como descrito anteri-

ormente, o hacktivismo é a junção entre hacking e activismo. Mas onde está presente o 

activismo nestes outros movimentos?  

É ainda necessária a colocação de outra questão: serão estas manifestações arte ou 

activismo? Toda a análise até este ponto está imbuída dessa questão, o que é muito co-

mum quando falamos de práticas culturais e políticas na Internet apesar de falarmos de 

manifestações consideradas artísticas na sua maioria. No entanto estes tipos de manifes-

tações artísticas que aqui descrevemos assumem-se como verdadeiros pioneiros de al-

gumas das mais variadas formas de activismo na verdadeira acepção da palavra, tanto 

pelo desenvolvimento de comunidades no mundo real e virtual como pela diversidade 

de práticas que as caracterizam. Como refere Paulo Gerbaudo numa recensão crítica a 

um livro já aqui citado, At a Distance: Precursors to Art and Activism on the Internet de 

Annmarie Chandler, Norie Neumark, toda a arte à distância pode ser entendida como 

activismo já que questiona a indústria da arte, fomentando o amadorismo como uma 

postura criativa e atitude participativa, ao invés de simplesmente questionar a objectifi-

cação e mercantilização da arte (GERBAUDO, 2006). Nesse sentido, nestas comunidades 

e movimentos artísticos/activistas é constantemente posta em questão a autonomia do 



72 
 

artista. Segundo Gerbaudo, este possui uma variedade de skills que lhe permitem nave-

gar e transformar a rede criativa da qual é uma parte integrante (GERBAUDO, 2006):  

In this sense distance art has to be understood in terms of activism because its networked 
form pushes the artist out of his/her isolation and puts them into action within a social 
structure, urging them to deal with the political potentials of the network itself. Thus, in 
the context of distance communication, art and activism converge towards a common 
platform, being both engaged in the strive for the autonomous structures of communica-

tion and distribution (GERBAUDO, 2006). 

Uma das principais conclusões que se torna agora clara é que de facto muitas das 

questões que estão normalmente associadas com a Internet, tanto a nível artístico como 

activista não se tratam de uma novidade. Os predecessores destas novas formas de ex-

pressão activista/artística já desenvolviam o seu trabalho em volta destas mesmas pro-

blemáticas nos anos 60 (GERBAUDO, 2006). Como indica ainda Gerbaudo, o discurso de 

críticos e académicos sobre a Internet desde as suas primeiras incursões experimentais 

exacerbou sempre de forma excessiva o factor novidade do medium, do qual já falámos 

anteriormente, bem como a sua autonomia de outros sistemas de comunicação e as suas 

capacidades tanto a nível da produção como da recepção (GERBAUDO, 2006). Nesse sen-

tido, sempre foram pouco discutidas as capacidades demonstradas por estes movimentos 

para a criação e desenvolvimento de comunidades activas tanto activista como artísti-

camente, em prol das capacidades e potencialidades dum meio como a Internet. No en-

tanto, tal como refere Gerbaudo: 

(…)creative and political practices currently existing on the Internet are all but an auto-
matic and neutral product of the technology itself. They are instead situated in a wide cul-
tural project that, spanning through different communication forms and cultural contexts, 
has influenced contemporary Internet-based art and activism (GERBAUDO, 2006). 

Ou ainda, como aponta uma vez mais Gerbaudo, citando Johanna Drucker em At 

a Distance, Precursors to Art and Activism on the Internet:  

Long before the technical infrastructure could support their projects, artists had conceived 
imaginative uses of digital telecommunications at the interstices of creative studio and 
technology laboratory (DRUCKER, 2005: 35).  

Não serão explicados novamente os princípios do hacktivismo já que o capítulo 

em que este está descrito é o antecessor àquele em que nos encontramos e também por-
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que como sabemos, o hacktivismo é directamente influenciado pela ética hacker cujos 

princípios já aqui foram recapitulados. 

6.3.  Quadro Conceptual – Uma Nova Proposta de Análise 

Posto isto, a atenção torna-se então para o quadro conceptual para análise de pro-

jectos que englobam tudo o que até aqui tem vindo a ser explicado. Bebendo dos princí-

pios, ideias e considerações próprios destes movimentos e tipos de expressão artística 

verifica-se a existência de algumas características que se repetem, e outras que melho-

ram ou ajudam a definir certos projectos e redes de artistas. É em grande parte inspirado 

na leitura e análise da obra Hackers: Heroes of the Computer Revolution de Steven 

Levy (LEVY, 2010). Assim propõe-se: 

1. Partilha 
2. Estrutura aberta 
3. Descentralização 
4. Intermedia 
5. Melhoramento da vida 

 

1. Partilha 

 Mas porquê estes princípios? Primeiro, partilha porque estes têm de ser e são 

projectos que vivem do networking, são projectos desenvolvidos em comunidade, vi-

vem da partilha de experiências, de visões diferentes, entre artistas de todo o mundo e é 

isso que os torna trabalhos em rede. Tal como verificámos nos movimentos estudados, 

esta é uma característica transversal a todos eles. Pode-se verificar essa característica 

tanto nos trabalhos Fluxus com manifestações como os happenings, ou nos envios e 

reenvios da Mail Art adicionando sempre algum elemento novo a cada reenvio. A net 

art, que utiliza a própria rede, e aqui entenda-se rede por comunidade, e o trabalho de-

senvolvido na e através da Internet como a sua força motriz. A mesma característica é 

verificável nas comunidades hackers, as quais só tiveram oportunidade de desenvolvi-

mento através da partilha entre os primeiros hackers, uma atitude que se manteve e foi a 

grande catalisadora da emergência destas mesmas comunidades. No caso do hacktivis-

mo e da Hacker Art a questão é similar à verificada nas comunidades hackers, já que 

como vimos, estas duas manifestações advém directamente destas mesmas primeiras 

comunidades de hackers do MIT.  
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2. Estrutura aberta  

Para poder existir partilha é necessária a presença de uma estrutura aberta no que 

diz respeito à obra de arte. É necessária a existência de uma facilidade por parte dos 

intervenientes, e aqui englobam-se não só os produtores mas também os utilizadores 

que por sua vez se tornam produtores, em aceder, melhorar e/ou modificar a obra de 

arte. Esta característica tem muitos ecos, na estrutura de trabalho desenvolvida pelas 

comunidades de Mail Art. A prática de adicionar algo a uma obra de arte pré-existente 

para depois reenviar para outros artistas retrata perfeitamente o que se entende aqui por 

estrutura aberta. Outro exemplo que espelha muito bem este conceito é o trabalho de-

senvolvido pelas primeiras comunidades hackers do MIT. O facto de guardarem em 

arquivo todo o seu trabalho, o seu desenvolvimento e melhoramento de código constan-

te, também promoviam, nos seus laboratórios, os melhores desenvolvimentos dos traba-

lhos para que todos os constituintes da comunidade o pudessem ver e até manipular do 

sentido de o melhorar. Estas práticas são também visíveis nas comunidades de net art, 

onde, como já verificámos, o plágio e a modificação dos trabalhos de outrem não são 

atitudes condenáveis e antes consideradas elas próprias arte em si.  

3. Descentralização 

Para que um projecto deste tipo tenha realmente sucesso não se pode confinar a 

uma pequena área geográfica, tem de ser expansível, tem de ser descentralizado. Nesse 

sentido a Internet, hoje em dia, é sem dúvida nenhuma uma mais valia. Mas ainda assim 

descentralização neste sentido consiste num alargamento da rede num sentido mais glo-

bal. Redes constituídas por pequenos grupos de pessoas num pequeno espaço geográfi-

co não são um bom exemplo das capacidades de uma rede artística. Este princípio pren-

de-se com o seu antecessor no sentido em que a melhor maneira de promover o livre 

intercâmbio de informações é possuir um sistema aberto e sem burocracias. Um acesso 

e um fluxo livre de informação à semelhança da ética hacker. Os processos descentrali-

zadores constituem a transferência de autoridade no planeamento e na tomada de deci-

sões bem como no desenvolvimento do trabalho, e é nesse sentido que esta é também 

uma característica transversal a todos os movimentos estudados nesta investigação. É 

uma característica que se verifica tanto no movimento Fluxus, que se expandiu desde 

Nova Iorque, à Alemanha, Europa de Leste e Japão mas também na Mail Art, que é co-

mo vimos, um movimento a nível global. A net art, que somente pelo facto de utilizar a 
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Internet como medium e como musa inspiradora depreende um multiverso de locais 

possíveis e portanto totalmente descentralizada. O mesmo acontece com os hackers, a 

Hacker Art e o hacktivismo, que apesar de não se encontrarem totalmente confinados à 

Internet, tomam partido das suas capacidades para promover as suas agendas e estraté-

gias de relacionamento dentro das suas comunidades conseguindo assim descentralizar-

se. 

4. Intermedia 

Qualquer projecto deve albergar em si uma intermedialidade, ou seja, trabalhos 

criativos que estão formalmente e conceptualmente estabelecidos entre vários media. 

Importante também neste caso é o facto de o termo intermedia abraçar o analógico e o 

digital; o residual e o emergente. Compreende em si um conjunto de diferentes aborda-

gens ao design gráfico e tipografia, ilustração, animação stop-motion, narrativa interac-

tiva, motion graphics, web design, etc. Trata-se da capacidade de reconhecer e definir 

problemas de comunicação, e então desenvolver soluções inovadoras e apropriadas. A 

melhor manifestação dessas ideias criativas será verdadeiramente intermedial, no senti-

do em que dará fruto a soluções híbridas ou liminares. Dick Higgins quando cunhou o 

termo, em meados dos anos 60, pretendia descrever o cruzamento das fronteiras dos 

media reconhecidos ou mesmo a fusão dos limites da arte com media que não tinham 

sido previamente considerados como formas de arte, incluindo computadores. Esta é 

portanto, como pudemos ver nesta investigação, uma característica bastante presente 

nos movimentos estudados. 

5. Melhoramento da vida 

Melhoramento da vida num sentido mais lato do termo, à semelhança do Fluxus e 

da ética hacker, é um melhoramento não só no sentido activista de tentar proactivamen-

te mudar ou melhorar algo com um determinado projecto mas também com o próprio 

processo de criação em rede. Em muitos casos, o espectador é transformado num co-

produtor ou participante criativo, conduzindo assim a uma integração, ou fusão, dos 

processos de produção e recepção que actuam directamente sobre a arte e a vida destes 

intervenientes sendo nesse sentido também, que melhora a vida dos mesmos e de ou-

tros. Como vimos anteriormente, o Fluxus era um movimento muito preocupado com a 

superação da distância entre a arte e a vida. Também a Hacker Art pretende colocar a 

arte e a vida no mesmo patamar, e demonstrar que de facto não existe qualquer tipo de 
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barreira a ser quebrada. Estes são excelentes exemplos, daquilo a que queremos deno-

minar melhoramento da vida. 

Será este o conjunto de ideias que irá ser aplicado aos estudos de caso no sentido 

de os analisar. Obviamente, estes não serão apenas analisados sob a luz destas novas 

ideias, mas também pelo estabelecimento de paralelismos entre os projectos escolhidos 

e os movimentos dos quais falámos ao longo desta investigação. 
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6.4. Primeiro Estudo de Caso: 0100101110101101.ORG 

Quando o colectivo 0100101110101101.ORG apareceu no panorama artístico, en-

tre 1999 e 2000, era como fogo de artifício explodindo na malha intrincada da rede. Foi 

difícil estabelecer a sua identidade, porém permanece a certeza de que por trás deste 

nome de código existia uma equipa extremamente talentosa e que actuava com celerida-

de. Nas suas declarações e entrevistas eram utilizados sempre nomes diferentes. O gru-

po habitava a web como um elemento natural. Era evidente que haviam treinado durante 

um longo espaço de tempo antes de se lançarem nos seus projectos. Sabiam o que alme-

javam e atingiam sempre os seus alvos. Bombardearam mailing lists e colocaram os 

media num frenesim. Começaram com uma série de roubos e assumiram a responsabili-

dade por duas façanhas colossais, um ataque ao sistema da arte e outro ao Vaticano. As 

suas ligações a Luther Blissett, os seus sotaques e a localização geográfica do projecto 

Darko Maver37 situou-os em Itália, em Bolonha para ser mais preciso, mas as suas raí-

zes eram tão mais móveis e extensas quanto as suas referências culturais, que iam desde 

pranksters americanos aos Neue Kunst Slowenische38. Com o passar do tempo, a aura 

de mistério que circundava o colectivo foi-se levantando gradualmente, graças em gran-

de medida à transparência total de trabalhos posteriores como o projecto Life_Sharing 

(2000-2003)39 e Vopos (2002)40. O grupo decidiu então esclarecer a questão da identi-

                                                           
37 Darko Maver foi sem dúvida uma das figuras mais enigmáticas do mundo da arte nos últimos anos. Os 
rumores sobre Maver e o seu trabalho começaram em 1998 dentro dos círculos de artistas underground na 
Europa: um artista vagueando na decadente Jugoslávia, que vivia em motéis e edifícios desertos, criando 
bonecos de plástico esmagados que faziam lembrar pessoas abusadas e torturadas. Na Jugoslávia, Maver 
foi acusado de anti-patriotismo, o seu trabalho foi censurado e ele foi perseguido. Anos mais tarde, as 
cópias de seus trabalhos foram apresentadas em exposições pela Europa. No início de 2000 A Grande 
Fraude Artística (The Great Art Swindle) é revelada ao mundo inteiro. Num longo comunicado de im-
prensa o duo de artistas conhecido como 0100101110101101.ORG assume a operação: “I declare I've 
invented the life and the works of the Serbian artist Darko Maver, born in Krupanj in 1962 and dead in 
the prison of Podgorica the 30th of April 1999”. Como esperado, a história espalha-se por todo o mundo e 
provoca um acalorado debate. As reacções são inúmeras e contraditórias no mundo da arte. 
(http://0100101110101101.org/home/darko_maver/index.html [acedido em 28/09/2011]) 
38 Neue Kunst Slowenische (frase em alemão que significa Nova Arte Eslovena), é um controverso colec-
tivo de political artists que se anunciava na Eslovénia em 1984, quando a Eslovénia fazia parte da Jugos-
lávia. O nome da NSK, sendo alemão, é compatível com um tema em obras NSK: o relacionamento com-
plicado que os eslovenos tiveram com os alemães.  
39 Life_Sharing é um auto-retrato digital em tempo real. Iniciado no ano de 2000 e activo ininterrupta-
mente até 2003, este projecto é o computador pessoal do colectivo 0100101110101101.ORG transforma-
do num verdadeiro sistema de tempo compartilhado. Qualquer visitante tem acesso livre e ilimitado a 
todos os conteúdos: textos, imagens, software, etc. É fácil perdermo-nos nesse enorme labirinto de dados. 
Baseado em Linux, Life_Sharing é um novo conceito de arquitectura de rede transformando um site num 
medium puramente pessoal de transparência digital total. (http://0100101110101101.org [acedido em 
30/10/2011]) 
40 O projecto Vopos explora e funde três tipos de rede: o telefone, satélites e a Internet. Eva e Franco 
Mattes, conhecidos internacionalmente como 0100101110101101.ORG, são o grupo responsável por este 
projecto. Durante um ano inteiro usaram um transmissor GPS, enviando as suas coordenadas para o seu 
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dade de uma vez por todas, ou melhor, divulgar duas das suas muitas identidades fictí-

cias, apresentando-se como Eva e Franco Mattes.  

A sua primeira acção pública remonta a Fevereiro de 1999: num golpe espectacu-

lar, 0100101110101101.ORG fez o download de todo o conteúdo do site Hell.com e 

publicou esses conteúdos no seu próprio site, com uma pequena alteração à interface 

que subverteu todo o conceito do site. Hell.com era uma plataforma privada para a expe-

rimentação artística, como que um workshop online fechado ao público. A entrada efec-

tuava-se apenas por convite, a título privado, ou em raras ocasiões públicas tais como a 

exposição Surface, que abriu em Fevereiro de 1999 e foi reservada à comunidade Rhi-

zome.org41, da qual 0100101110101101.ORG eram membros. Em Junho de 1999, foi a 

vez de Art.Teleportacia ser clonada, a galeria web recém-inaugurada pertencente à artis-

ta russa Olia Lialina, em seguida, em Setembro, a vítima foi Jodi.org, uma das reconhe-

cidas obras-primas da net.art. 

Um site privado, uma galeria online, uma obra de arte baseada na web: os assaltos 

que 0100101110101101.ORG efectuaram teceram uma afirmação complexa sobre as 

contradições inerentes a uma produção de cultura na net, num contexto caracterizado 

pela persistência de direitos de autor, mas também a reprodutibilidade perfeita de dados; 

todo o alvoroço em torno da interactividade, mas também a natureza fechada de obras; 

tentativas de comercialização, mas também a morte da obra de arte única. Como eles 

explicaram, naturalmente plagiando outro autor: “As cópias são mais importantes do 

que o seu original, embora não difiram deles. As cópias contém não só todos os parâme-

tros do trabalho que está a ser copiado, mas muito mais: A ideia em si e o acto de copi-

ar” (PASOVSKY, 2000). Apropriar-se de uma obra de arte significa interagir com ela, 

usando-a de uma forma não prevista pelo artista. Isto pode variar de plágio simples para 

a operação baseada na colagem do projecto Hybrids42 (1998-1999), desenvolvido nesse 

período e que restaurou a natureza original revolucionária da colagem.  

Inicialmente, a maneira pela qual 0100101110101101.ORG recorreu a técnicas-

chave, tais como culture jamming, comunicação de guerrilha, plágio e desfiguração ti-

                                                                                                                                                                          
site. Um software dava-lhes a sua posição exacta num mapa geográfico digital, estabelecendo um cami-
nho que traçou todos os movimentos do casal nómada. 
41 Será dedicada especial atenção à comunidade Rhizome.org nestes estudos de caso 
42 Hybrids são colagens digitais feitas remisturando obras de net.art roubadas juntamente com páginas 
web escolhidas aleatoriamente a partir da Internet. Esteticamente falando parecem-se com obras novas em 
que as fontes originais são dificilmente distinguíveis, embora conceptualmente representem um convite 
aberto a activamente reutilizar cultura através do plágio digital e reciclagem visual. 
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nha muito pouco em comum com outras instâncias do hacktivismo media. E 

0100101110101101.ORG distanciou-se intencionalmente disso:  

If you do what we do with a work of art, the operation has a value in itself (…). If you 
steal the Disney site, you are acting against Disney (…) we are not interested in doing this 
kind of hacktivism. We work on other contradictions like originality and reproduction, au-
thorship and network, copyright and plagiarism (BAUMGÄRTEL, 1999). 

Esta trilogia de cópias foi concluída em Dezembro de 2001 com um projecto inti-

tulado FTPermutations, abrindo caminho para uma outra série dedicada ao tema da 

transparência de dados e da omnipresença de vigilância. Como os seus predecessores, o 

FTPermutations era um pedaço mínimo de performance art que teve um efeito explosi-

vo. Tendo sido convidado para participar do Festival de Arte Web da Coreia em Seoul, 

o 0100101110101101.ORG carregou os seus arquivos no servidor FTP43 da exposição 

tal como solicitado, mas na noite antes da abertura o colectivo mudou os nomes de to-

dos os directórios dissociando assim os nomes dos artistas (com links a partir da home-

page) das suas obras. Os artistas revoltaram-se e o curador foi demitido. O colectivo, 

por outro lado, escolheu olhar para esta situação como uma permutação ao invés de 

sabotagem. Foram convidados para mostrar web art, produtos digitais, e fizeram net.art, 

manipulando protocolos de rede.  

Ao mesmo tempo, a notoriedade do grupo foi crescendo, graças também a ter rei-

vindicado a responsabilidade por dois projectos em curso desde 1998: o projecto Darko 

Maver e o projecto Vaticano.org, considerado o primeiro golpe da internet. 

0100101110101101.ORG comprou o domínio www.vaticano.org, que na altura ainda 

estava disponível, e publicou todo o conteúdo do site oficial do Papado, 

www.vaticano.va, no seu novo domínio. O colectivo começou depois então a trabalhar 

numa edição a uma escala maior, uma operação a meio caminho entre a sátira e o que os 

The Yes Men44 chamam de “correcção de identidade”. Durante um ano inteiro vatica-

no.org foi um dos órgãos não oficiais de informação da Santa Sé. Um site enorme, este-

ticamente idêntico ao verdadeiro, mas com conteúdo ligeiramente modificado. O dé-

                                                           
43 FTP significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), e é uma forma bastante 
rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas 
na Internet. 
44 The Yes Men são um duo activista de culture jamming e uma rede de apoiantes criado por Andy Bich-
lbaum e Mike Bonanno. Por meio de acções de tactical media, os The Yes Men têm como principal objec-
tivo chamar atenção sobre o que consideram ser questões sociais problemáticas. Até ao momento, a dupla 
produziu dois filmes: The Yes Men (2003) e The Yes Men Fix the World (2009). Nesses filmes, eles per-
sonificam entidades das quais não gostam, uma prática a que chamam de “correcção de identidade”. 
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tournement dos textos sagrados envolveu dezenas de pessoas de todo o país, que esta-

vam prestes a adicionar secções nos idiomas alemão, espanhol e inglês para além do 

principal, o italiano. Ao longo de doze meses, milhares de pessoas visitaram vatica-

no.org e ninguém percebeu que o conteúdo do site havia sido retocado. Dezenas de tex-

tos em que se pode encontrar de tudo: proclamações heréticas, palavras inventadas, er-

ros imperdoáveis e letras da banda de teenagers italiana 883, perfeitamente colocadas 

num contexto plausível. A partir do site era possível adereçar cartas directamente para o 

Papa. Instruções estranhas fizeram com que os peregrinos se perdessem nos lugares 

mais remotos (ZELEZNIKAR, 2001). No entanto, o poder da interface que o Vaticano, 

numa homenagem à tradição, tem mantido intacto até agora era tal que enganou cerca 

de 200.000 espectadores no espaço de um ano (Dezembro 1998-Dezembro de 1999), o 

que se traduz num total de 50.000 horas de navegação. Em Dezembro de 1999, o Vati-

cano, numa verdadeira operação de espionagem internacional, conseguiu finalmente 

descobrir o que se passava, no entanto, 0100101110101101.ORG conseguiu que o si-

lêncio em que o acto de censura foi realizado fosse ensurdecedor. 

De todas as obras de 0100101110101101.ORG, vaticano.org é provavelmente o 

projecto que mais se aproxime de hacktivismo media baseado na política. No entanto, 

mais uma vez, política e ideologia são estranhas ao colectivo italiano. Quando lhes 

perguntaram: “Can you change politics and social behaviour with your art work?”, a 

resposta foi: “I don’t care. My only responsibility is to be irresponsible” (BIEBER, 2004). 

Esta posição surgiu com ainda maior clareza em duas das mais recentes criações 

do grupo: Nikeground (2003-2004) e United We Stand (2005-2006). No primeiro caso, 

em vários níveis de acção (performance urbana e comunicação baseada na net), vesti-

ram o papel de uma empresa multinacional gigante, a Nike, no processo de apropriação 

de uma área pública urbana. No segundo caso, entretanto, foi na forma de uma campa-

nha de marketing para promover um filme inexistente. Enquanto no primeiro, o impacto 

dos media foi procurado e conseguido, graças também à reacção da Nike (que delatou os 

artistas por violação de direitos de autor), no segundo esta dimensão desaparece, tanto 

assim que o projecto foi exibido em galerias (primeiro em Bolonha e em seguida em 

Nova Iorque) como um trabalho real. Na redução do hiato entre a acção e a reivindica-

ção, 0100101110101101.ORG revelou que o seu objectivo real não era media de impac-

to, mas sim a produção de sentido, a construção de uma narrativa ou de uma situação 

com base na performance explorando um dos temas-chave da sua obra: identidade como 

uma construção narrativa, uma pilha de símbolos que podem ser infinitamente manipu-
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lados e se necessário plagiados, o fruto do entrelaçamento de diferentes fluxos de in-

formação. Nos seus trabalhos, a identidade pode ser construída a partir do zero usando 

alguns estereótipos narrativos (projecto Darko Maver), ou uma imagem corporativa (a 

Nike, o Vaticano), que por ser altamente distinta e poderosamente condicionada a torna 

muito mais difícil de ser subvertida e reescrita. A ténue identidade da Europa, por 

exemplo, pode ser desmascarada quando vista através dos estereótipos narrativos e ico-

nografia de um blockbuster de acção de Hollywood, enquanto a identidade pessoal de 

Eva e Franco Mattes, também conhecidos como 0100101110101101.ORG, na verdade, 

torna-se mais evasiva com os detalhes que lhe são adicionados, e paradoxalmente, quan-

to mais construída aparenta ser, mais autêntico o é. 

6.4.1.  Aplicação do Quadro Conceptual 

Aplicando o novo quadro conceptual na análise deste grupo pode-se, pelo que até 

aqui foi apresentado, verificar que este é um excelente exemplo daquilo que se pretende 

comprovar. 

O colectivo 0100101110101101.ORG, na realidade, responde a todos os pontos 

deste quadro conceptual. A partilha pode ser vista em todos os seus projectos pois parte 

de uma base de trabalho em rede, de networking. Apesar de o grupo ser constituído por 

apenas dois indivíduos, os projectos são desenvolvidos por um número alargado de ou-

tros artistas, como se pôde verificar. A partilha é uma característica bastante presente 

nos seus projectos e invariavelmente nas suas estratégias de acção e de produção. Não 

só em termos de produção mas também por incluir os participantes de forma involuntá-

ria nas suas manifestações, como vimos no caso dos projectos Vaticano.org, Darko Ma-

ver ou United We Stand.  

Trabalham muitas vezes com uma estrutura aberta, um sistema que permite a vá-

rios intervenientes participar e transformar a informação, sejam produtores ou especta-

dores, características essas que no fundo não se dissociam nestes casos (ex. Li-

fe_Sharing, Vopos). Esta é uma característica que se verifica de forma clara nas estraté-

gias de acção deste grupo, isto porque é promovida uma grande inclusão do público no 

seu processo de produção como vimos acima quando nos referimos à partilha. Como 

pudemos verificar nos seus projectos, o uso de uma estrutura aberta é uma constante 

nos seus projectos, seja pela promoção da mesma ou pelo uso involuntário desta por 

parte do público.  
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Nos seus projectos existe a promoção da descentralização. Nunca se confinam a 

um pequeno espaço geográfico e utilizam as capacidades que a Internet como medium 

oferece, de modo a conseguir um livre intercâmbio de informação nos seus projectos. É 

visível, nos seus trabalhos e manifestações artísticas e activistas, a vontade de incluir 

um público alargado e constituído tanto por personas digitais como por pessoas reais. 

Seja por meio do choque que criam com as suas obras e détournements, como vimos em 

Vaticano.org por exemplo, quer seja pela sua atitude no holds barred 45. 

As suas características intermedia são verificáveis nos seus projectos de forma 

proeminente. Um bom exemplo desta intermedialidade é o projecto Hybrids que funde 

obras de arte roubadas como páginas web escolhidas de modo aleatório. Esse processo 

produz sempre novos e inesperados resultados e trabalha em torno das contradições co-

mo os direitos de autor e o plágio ou originalidade e reprodução. No caso de Darko Ma-

ver, este assume-se como um verdadeiro projecto intermedia, isto porque não só englo-

ba a criação de uma persona fictícia, mas também todo o seu trabalho, críticas e perso-

nalidade, o que revela um grande exercício de imaginação e uso de uma multidiversida-

de de recursos.   

Aqui em relação ao ponto melhoramento da vida, pela própria natureza da descri-

ção feita sobre o mesmo, este pode reflectir uma qualidade algo dúbia neste grupo. No 

sentido activista de tentar proactivamente mudar ou melhorar algo com um determinado 

projecto pudemos constatar que tal acontecia, mas no entanto, este grupo nega ter esse 

tipo de intenções e de ideologia. Não é intenção do grupo actuar contra ninguém em 

particular mas antes em prol do próprio processo de produção alegando uma total irres-

ponsabilidade quanto aos resultados. Por outro lado, no que diz respeito à fusão dos 

processos de produção e recepção também denotámos que o seu interesse pela identida-

de como uma construção narrativa e a procura por uma produção de sentido querendo 

juntar diferentes fluxos de informação é algo passível de ser considerado como melho-

ramento da vida. São visíveis neste colectivo e nas suas obras, muitas semelhanças com 

os movimentos estudados nesta investigação. Não só na aplicação deste quadro concep-

tual, que se assume como um espelho do estudo destes movimentos, mas também em 

muitas das atitudes e práticas. Podemos denotar algumas similaridades entre os projec-

tos desenvolvidos por este colectivo e os happenings e performances Fluxus, ou até 

                                                           
45 No holds barred significa uma atitude sem restrições ou regras. 
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algumas questões relacionadas com a partilha e modificação de obras de arte, algo que 

verificámos nas trocas entre Mail artists. 
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6.5.  Segundo Estudo de Caso: ®TMark 

  RTMark46 começou em 1991 com o propósito de financiar actos de subversão 

criativa com objectivos estéticos ou activistas. Em 1993, o grupo fez a sua transição 

para a web com um fórum de discussão. O fórum foi sofrendo alterações até se trans-

formar no website que se apresenta hoje em http://www.rtmark.com47. 

O grupo é constituído por aproximadamente cinco pessoas, e tem como seu líder 

ou face mais aparente o activista Frank Guerrero (nome fictício). Guerrero, em entrevis-

ta a Myerson, expõe sua visão do RTMark: 

It is a serious system that means, through a combination of real actions and theater, to 
criticize and hopefully undermine the role that corporations are taking in supplanting 
democratic or social processes of government (…) We’re there to destabilize the system 
in such a way that people might get a little entertainment and at the same time have those 
projects ask a few questions of them (MYERSON, 2002).  

Nesta declaração percebe-se já uma tendência da organização para privilegiar ac-

ções directas com algum carácter lúdico. Como será visto nos exemplos seguintes, exis-

te uma forte tendência para a ironia e subversão. Esta tendência apresenta-se também 

pelo facto de a RTMark ser uma organização anti-corporativa registada como corpora-

ção. “Our investors are protected by the same limited-liability status that lets officers of 

other corporations avoid responsibility for their companies’ wrongdoing” (SMITH, 

1999), expõe Guerrero em entrevista a Smith – “The ultimate goal of RTMark is to be 

sued, and to use that case to put corporate rights on trial. And lose” (SMITH, 1999). 

O segundo viés importante da RTMark é a sua preocupação com a repercussão 

mediática das suas acções. Como será verificado seguidamente, uma parte importante 

da discussão dos projectos é descobrir como estes podem ser desenvolvidos de forma a 

alcançar máxima exposição nos media: 

La atención de los médios es el principal factor que empleamos para evaluar el éxito de 
nuestros proyectos, pero ha otros. A veces, un proyecto puede tener mucho éxito aunque 
llegue a poca gente, si posee una cierta resonancia poética. El aspecto poético es muy im-
portante ya que produce dividendos culturales (VICENTE, 2000).   

                                                           
46 Utilizaremos o nome RTMark a partir de agora, embora o nome original do grupo seja ®

TM
ark. A pro-

núncia correcta do nome é art mark, o que remete para mercado de arte, já propondo uma visão das ac-
ções de protesto como expressão artística. Ao mesmo tempo, RTMark é uma alusão a registered trade-
mark, ou marca registada.   
47 Acedido em 03/11/2011 
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Esta tendência surge com proeminência no poster produzido pela organização 

(que pode ser visto em http://www.rtmark.com/tactics.html48), o qual apresenta a 

RTMark e incita a criatividade dos leitores para o desenvolvimento de projectos. Um 

dos seus textos procura mostrar, de forma resumida, qual deve ser o processo criativo: 

Find a target (some entity running amok) and think of something sure to annoy them – 
something that’s also lots of fun. If you’re stumped, imagine the target losing control or 
acting stupidly. What would it take to make them do that? (Journalists love fun stories, 
just like everyone else. The more fun the story, the more likely it is to get covered.) Capi-
talize on the target’s reaction. Write a press release and e-mail it to hundreds of journal-
ists. 

Cada projecto importante realizado através da RTMark ganha um espaço próprio 

no site (http://www.rtmark.com/history.html49), onde é dada proeminência a todas as 

citações que o projecto recebeu na grande imprensa.  

Alguns dos projectos de maior relevância realizados a partir da RTMark são: 

Vote-auction.com (actualmente em http://www.vote-auction.net/50): o website fun-

cionou durante parte da campanha eleitoral dos EUA em 2000. Propunha, já que as elei-

ções são sempre definidas por quem recebe maior apoio financeiro (de corporações e 

outras entidades), que fosse construído um atalho entre eleitores e financiadores: todo e 

qualquer eleitor tinha a liberdade de entrar no site e leiloar o seu voto entre aqueles que 

dão apoio aos candidatos.  

O website foi construído a partir da colaboração entre diversos programadores e 

designers, e ainda recebeu apoio de vários colectivos artísticos europeus. O projecto 

recebeu vários ataques jurídicos durante o ano eleitoral, mas defendeu-se com base na 

cláusula de livre expressão da constituição norte-americana, identificando-se como obra 

de sátira. Os processos garantiram uma gigantesca cobertura da imprensa51. 

Projecto Re-Code (http://www.re-code.com/52): também funcionando a partir de 

um website, consistia na criação de um sistema que gerava códigos de barra para produ-

tos de supermercado. O utilizador do site podia gerar os seus próprios códigos, imprimi-

los em papel autocolante, levá-los ao supermercado e colá-los nos produtos desejados.  

                                                           
48 Acedido em 28/10/2011 
49 Acedido em 26/10/2011 
50 Acedido em 03/11/2011 
51 Para mais detalhes ver http://www.rtmark.com/voteauction.html [acedido em 05/11/2011] 
52 Acedido em 24/10/2011 
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O vídeo institucional (http://www.re-code.com/videos/ricobarco.mov53) ensina, 

por exemplo, a seleccionar produtos similares de marcas diferentes – imprime-se o có-

digo do produto mais barato, cola-se o mesmo no produto mais caro – para não ocasio-

nar problemas na caixa de pagamento.  

Também objecto de grande cobertura nos media, o website foi processado pela re-

de de supermercados Wal Mart e está temporariamente desactivado. 

Projecto Archimedes: apenas como exemplo de um projecto mais simples, o Pro-

jecto Archimedes consistia na compra de centenas de espelhos de mão para serem dis-

tribuídos durantes os protestos de rua em Génova, por ocasião da reunião do G8 em 

Junho de 2001.  

De acordo com a história grega, o filósofo Arquimedes propôs a utilização de gi-

gantescos espelhos para reflectir a luz do sol contra os navios romanos que planeavam 

invadir a cidade de Siracusa. Da mesma forma, os activistas nas ruas de Génova utili-

zariam os espelhos para reflectir o sol contra helicópteros, tanques, carros da polícia e 

nos olhos dos próprios polícias54. 

The Barbie Liberation Organization: foi um dos primeiros projectos realizados a 

partir dos fundos da RTMark, em 1993. Os activistas compraram bonecas Barbie e bo-

necos G.I. Joe com chips de voz e trocavam os chips entre os bonecos. Desta forma, a 

boneca Barbie diria frases como “Revenge will be mine!” e os bonecos G.I. Joe diriam 

“Let’s plan our beautiful wedding!”. Os bonecos cirurgicamente alterados eram colo-

cados de volta nas prateleiras das lojas.  

Com este projecto a organização propunha, de forma inovadora, uma discussão 

dos estereótipos de género que os brinquedos infantis passam às crianças55. 

Após a análise deste grupo, não só no que diz respeito aos seus projectos, mas 

também na interacção entre os utilizadores do site, por via do fórum oficial e noutros 

sites56, levantam-se então três considerações sobre os processos de discussão dos pro-

jectos apresentados no site RTMark.com e sobre a importância do mesmo para o acti-

vismo contemporâneo.  

O propósito das discussões é de aperfeiçoamento das propostas. Os comentadores 

não se apresentam como um júri que vai julgar a pertinência de cada projecto, mas sim 
                                                           
53 Acedido em 04/11/2011 
54 Para mais detalhes ver http://www.rtmark.com/archimedes.html [acedido em 05/11/2011] 
55 Para mais detalhes ver http://www.rtmark.com/blo.html [acedido em 30/10/2011] 
56 Não serão discutidas pormenorizadamente estas questões sendo antes apresentado um resumo do que 
foi recolhido na pesquisa global deste movimento já que a explicação deste tipo de informação consegui-
da não seria exequível em poucas palavras. 
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como analistas interessados em propor recortes ou adições que tornem o projecto mais 

operacionalizável e/ou que aumentem o seu potencial de protesto. É um processo cola-

borativo, de críticas construtivas, e aparentemente auto-regulado.  

Pelo que foi observado, grande parte das discussões dá-se fora dos fóruns. O pró-

prio sistema de financiamento é feito de forma privativa, e não há exposição dos moti-

vos de cada financiador. Porém, entende-se que o website é um ponto intermediário das 

acções – não é nem o seu ponto de partida (a ideia criada por um indivíduo ou um gru-

po) nem o seu ponto final (a realização efectiva). Por isto, não é possível acompanhar 

todo o processo de desenvolvimento de uma acção. 

A função do fórum é de colaboração e fomento do activismo. Existe um movi-

mento a nível mundial – o chamado movimento de resistência global – voltado para o 

desenvolvimento de tácticas de protesto e para a apresentação de alternativas ao sistema 

sócio-político-económico existente. Existem centenas de grupos espalhados pelo mundo 

a agir separadamente, mas com o mesmo intento. O fórum do RTMark.com serve como 

um dos pontos de encontro destes grupos, onde ocorre uma discussão colectiva e unifi-

cada do estado da arte em tácticas de protesto. É um passo de grande importância para 

o movimento como um todo, e ao mesmo tempo um exemplo do espírito de colaboração 

e horizontalidade que está no bojo das propostas sociais destes activistas. 

6.5.1. Aplicação  do Quadro Conceptual 

Posto isto, aplicando agora o quadro conceptual desenvolvido para a análise deste 

tipo de projectos, é verificável, mais uma vez, que este é um óptimo exemplo do rol de 

características que devem estar presentes numa comunidade de artistas/activistas que 

trabalha em comunidade. Os pontos constantes do quadro conceptual espelham perfei-

tamente as actividades e ideias deste colectivo.  

A partilha é óbvia e inequívoca já que os seus projectos são o reflexo de uma ac-

tividade em comunidade. Tanto no que diz respeito à discussão dos mesmos no sentido 

de os melhorar, como também no sentido de mecenato. O próprio site evoluiu a partir de 

um fórum, ou seja, de uma comunidade que já discutia e problematizava estas questões. 

Esta característica é bastante visível também nos seus projectos, para além da sua forte 

presença nas suas estratégias de criação e produção. Projectos como Re-Code ou Vote-

auction.com, incentivam o público a participar e partem de uma colaboração estabeleci-

da entre um grupo alargado de indivíduos de várias áreas. Mas mais importante ainda, 

neste sentido, é o fórum, que se assume como a estrutura aberta neste colectivo.  
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A estrutura aberta é neste caso o próprio site, o fórum oficial do mesmo, e no 

fundo também todos os sites que incluam os projectos do RTMark, seja por meio de 

críticas, artigos, discussões, etc., é esta plataforma de discussão que fomenta a partilha 

entre um sem número de indivíduos no sentido da criação e produção de novos projec-

tos e novas estratégias de acção e produção em rede.   

Correndo o risco de estabelecer uma redundância nestas análises, dever-se-á ainda 

assim reiterar neste caso, que a promoção à descentralização é óbvia. O site serve não 

só como repositório de todos os projectos mas também como plataforma para as discus-

sões antecedentes e subsequentes que encerram em si muito do processo de criação. 

Estas discussões têm lugar, como já foi dito, não só no site oficial como também em 

muitos outros sendo que os participantes são de todo o mundo. Os que dão as ideias 

para projectos, os que apenas opinam, e os que se juntam para os desenvolver estão es-

palhados por uma diversidade de países, o que demonstra de forma acentuada a descen-

tralização que existe nesta comunidade.  

No que diz respeito ao ponto intermedia, presente no quadro conceptual, torna-se 

redundante insistir no mesmo quando os projectos já foram explicados e a sua interme-

dialidade é óbvia. Ainda assim podemos constatar que os meios utilizados pelo colecti-

vo diferem tanto entre projectos como entre abordagens, o que carrega em si um carác-

ter intermedia intrínseco. Assume-se verdadeiramente como intermedia no sentido em 

que toma partido não só do fórum e da partilha e discussão que se desenvolve nessa 

plataforma, mas também no real uso de diferentes meios nos seus projectos. Em Vote-

auction.com, por exemplo jogou com a política e a liberdade de escolha nas votações 

recorrendo tanto a programação como a design, conseguindo com isto uma enorme ex-

posição mediática que envolve em si, rádio, televisão, jornais, etc. Consegue portanto 

estender as suas acções por uma enorme multitude de media. 

No que diz respeito ao ponto melhoramento da vida, neste caso, é um critério bas-

tante claro na nossa análise. O colectivo procura por via das suas acções, dos seus pro-

cessos de networking e das suas ideias mudar o que está mal e tornar o mundo melhor. 

Podíamos discutir aqui exaustivamente se o fazem de maneira correcta ou incorrecta, já 

que os seus propósitos passam sempre por criar o choque e conseguir mediatismo com 

as suas acções, mas permanece a certeza porém que a preocupação em delatar o que está 

mal, bem como a actuação no sentido de o melhorar estão presentes nos seus projectos e 

em geral na sua comunidade.  
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As actividades desenvolvidas por este colectivo são indubitavelmente similares 

aos incentivos à participação que se verificava nos projectos Fluxus. Os convites para 

happenings, instruções para participações em performances, são actividades muito se-

melhantes às desenvolvidas pelo fórum RTmark que fomenta a participação entre uma 

grande diversidade de indivíduos de variadas áreas criando assim novas configurações e 

novas estratégias de produção e criação artística e activista. As parecenças entre este 

colectivo e as actividades desenvolvidas pelos Mail artists estão também muito presen-

tes no sentido em que o incentivo à adição de algum elemento novo para discussão ou 

para inclusão em determinado projecto, tem a sua equivalência, de certo modo, nas prá-

ticas da Mail Art no caso dos envios e reenvios entre artistas desconhecidos. Estes pro-

cessos, tal como na Mail Art, criam novas abordagens para uma tipologia artística e 

inovadora potenciada agora pelo poder oferecido pela Internet. 
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6.6.  Terceiro Estudo de Caso: Rhizome.org 

Outra plataforma que tem obrigatoriamente de ser referida neste estudo é a Rhi-

zome.org. Associada ao New Museum, em Nova Iorque, desde 2003, a Rhizome, funda-

da em 1996 por Mark Tribe, surgiu como lista de email subscrita por alguns dos primei-

ros artistas que trabalharam online e em rede, como se pode ler em 

http://www.rhizome.org/info/57.  

Actualmente, estas plataformas rivalizam com os mais recentes meios de comuni-

cação online, como os blogs e outras plataformas livres e ambivalentes, sendo que ape-

sar de constituírem um dos veículos principais de divulgação de trabalhos artísticos na 

net, dos quais salientamos os activistas, ainda não figuram proeminentemente na litera-

tura publicada sobre questões da arte digital. A preocupação principal de autores como 

Rachel Greene, a qual já foi citada anteriormente, tem sido sistematizar a evolução his-

tórica da arte dita tecnológica, ou arte dos novos media, na qual a arte digital se insere 

(GREENE, 2004).  

O quadro conceptual da organização inicialmente emulava fóruns como o Netti-

me58, que utilizou a mailing list como um meio de facilitar as discussões relativas à tec-

nologia, política e estética. Nos últimos 10 anos, Rhizome evoluiu para uma organização 

de grande alcance envolvendo-se numa série de iniciativas para apoiar a exposição e 

preservação das artes baseadas no computador. Um recurso para artistas, curadores, 

críticos e historiadores, o site Rhizome é palco de exposições online e de actualizações 

frequentes sobre eventos, projectos e oportunidades de interesse para aqueles que traba-

lham com os novos media. Também acessível na plataforma está a ArtBase59, um acer-

vo de mais de 1.700 novos projectos de arte de novos media e materiais de apoio. 

Igualmente acessível está também o TextBase, um arquivo com o conteúdo que constou 

das listas de discussão do Rhizome nos últimos dez anos. Em 2003, Rhizome afiliou-se 

com o New Museum of Contemporary Art, já que ambas as organizações viam e assu-

miam um compromisso comum nas formas de media emergentes. Rhizome, aproveitan-

do-se da riqueza da ArtBase, organiza então encomendas anuais e exposições de obras 

de arte que consistem nas obras presentes neste acervo. Estas ocorrem tanto online co-
                                                           
57 Acedido em 28/10/2011 
58 Nettime é uma mailing list na Internet que foi fundada em 1995 durante a segunda reunião do Medien 
Zentral Kommittee na Bienal de Veneza. Fundada por Geert Lovink e Pit Schultz, a lista foi concebida 
para fornecer um espaço para uma nova forma de discurso crítico sobre e com as redes. Desde 1995, a 
Nettime foi reconhecida pela construção do discurso da Netzkritik ou Crítica Net, proporcionando um 
cenário e um contexto para o surgimento da net.art e influenciar a cultura crítica da net em geral. 
59 Para mais detalhes ver www.rhizome.org/artbase [acedido em 28/10/2011] 
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mo offline em museus ou galerias. A plataforma Rhizome oferece também aos seus 

membros a capacidade e possibilidade de se assumirem como curadores das suas pró-

prias exposições online facilitando para isso o acesso às mais de 2000 obras de arte con-

tidas na ArtBase. Estas exposições ficam disponíveis no site tanto para membros como 

para visitantes. 

Rhizome criou o contexto ideal para novos artistas e movimentos artísticos emer-

gentes, especialmente movimentos como software art, net art e artistas cujo trabalho 

não requer um objecto físico em geral. Para a classificação das obras de arte, o Rhizome 

desenvolveu um sistema em que os termos usados pelos seus membros para a caracteri-

zação dos seus trabalhos são estabelecidos de acordo com sua popularidade. De acordo 

com uma pesquisa em pequena escala, é óbvio que a maioria dos software artists, espe-

cialmente os famosos, preferem ter o seu portfolio pessoal apresentado no seu próprio 

site em vez de numa comunidade online. No entanto, o Rhizome oferece um contexto e 

apoio únicos aos artistas para que estes evoluam os seus talentos e emerjam na nova 

comunidade de arte media e é isso que muitos deles de facto fazem. 

Rhizome aproveita-se do método tagging usado pelos artistas para descrever o seu 

trabalho, para encontrar novas tendências na arte relacionadas com a tecnologia. Ofere-

ce um vocabulário que é composto de termos padronizados e amplamente utilizados, 

tais como Globalization e Conceptual Art, sendo que os artistas podem usar os termos 

deste vocabulário para atribuí-los à sua obra. Este vocabulário também contém tags que 

descrevem a tecnologia envolvida nos projectos. No entanto os artistas são capazes de 

criar e usar novas etiquetas e quando estes novos termos atingem um certo nível de po-

pularidade tornam-se parte do vocabulário do Rhizome. 

Para documentar meticulosamente os movimentos artísticos, o Rhizome mantém o 

VocabWiki. O VocabWiki funde vocabulários desenvolvidos por duas organizações para 

descrever as obras de arte presentes das suas colecções – Franklin Furnace60 e Rhizome. 

O banco de dados é composto por termos definidos especificamente para a descrição de 

performances e arte de instalação efémera. Como parte da iniciativa da Forging the Fu-

ture61, foram estabelecidas directrizes para encontrar, aplicar e criar esses termos. O 

                                                           
60 Franklin Furnace é uma organização de artes com sede em Brooklyn, Nova Iorque, que serve para 
preservar e incentivar a produção de arte de vanguarda, particularmente as formas que estão sub-
representadas por instituições de arte devido à sua natureza efémera ou conteúdo politicamente impopu-
lar. 
61 Forging the Future é uma organização dedicada à construção de ferramentas para ajudar a resgatar a 
cultura digital do esquecimento. Forging the Future refina e distribui produtos livres e open source que 
impulsionam o acesso e ajudam na sua preservação. O seu objectivo é ajudar os criadores, conservadores 
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VocabWiki serve como uma plataforma onde os termos são definidos de forma contínua 

e ampliada numa colaboração permanente entre Franklin Furnace e Rhizome. 

Durante mais de uma década a plataforma Rhizome apoiou activamente artistas 

dos novos media emergentes e documenta meticulosamente a evolução deste movimen-

to artístico como uma organização sem fins lucrativos. O seu principal objectivo é for-

necer informações actuais para todos os interessados na arte dos novos media, bem co-

mo melhorar a troca de ideias entre eles. ArtBase, a colecção online de Rhizome, funci-

ona como uma grande fonte de inspiração que contém mais de 2.500 obras de arte, in-

cluindo projectos de artistas famosos como Jodi.org. Para artistas individuais, as carac-

terísticas de Rhizome tornam-no um grande contexto para promover os seus trabalhos e 

alcançar o seu público. Resumidamente, existe uma abundância de razões que apoiam a 

visão de que a contribuição da plataforma Rhizome para a arte dos novos media é cruci-

al.  

6.6.1.  Aplicação do Quadro Conceptual 

Voltando agora à análise do ponto de vista do novo quadro conceptual, pode-se 

afirmar, neste sentido, que a plataforma Rhizome é sem dúvida uma plataforma de parti-

lha e de acesso livre a informação e arte. Oferecem acessibilidade a todas as obras que 

constam da sua colecção, bem como a toda a discussão e informação actualizadas no 

que diz respeito a exposições e outras actividades, tanto a visitantes como a utilizadores 

registados. Esta atitude e estratégia fomentam, por si só, o factor partilha no seio desta 

comunidade permitindo o estabelecimento de novas sinergias entre artistas e obras que 

de outro modo não seriam capazes de estabelecer qualquer ligação.  

No caso da estrutura aberta é também certo que a plataforma permite, aos artistas 

e não só, o acesso como também a possibilidade de eles próprios se promoverem colo-

cando os seus trabalhos no site, mas também porque oferece a possibilidade de discus-

são entre eles. Podem a partir do Rhizome encontrar outros artistas e criar grupos, orga-

nizações próprias, fazer exposições com obras que constam da ArtBase e mais impor-

tante, trabalhar com toda a comunidade em conjunto.  

Mais uma vez, descentralização prende-se com o ponto anterior, e aqui é também 

inequívoco que esta plataforma permite que artistas, críticos e basicamente qualquer 

pessoa em qualquer lugar do mundo possam interagir, promover-se e inspirar-se com as 

                                                                                                                                                                          
e curadores a entender os futuros possíveis que se podem imaginar para um artefacto cultural, e escolher o 
melhor desses futuros caso a caso. 
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obras e informação que constam do site Rizhome.org. A globalização de meios e de co-

nexões que esta plataforma oferece, permite mapear um grande número de tendências, 

trabalhos, grupos, colaborações, obras, discussões, etc., em diversos campos artísticos. 

Este acervo de informação chega-lhes de forma descentralizada, tem a sua proveniência 

em qualquer local do planeta.     

A validade do ponto intermedia revela-se pelo facto de Rhizome não só possuir 

projectos, exposições, performances, etc. que utilizam e misturam várias formas de me-

dia, como também promovem essas mesmas manifestações artísticas online e offline. O 

que significa que, não só mantém um repositório de obras intermedia, mas também eles 

próprios utilizam a intermedialidade nas suas práticas de promoção e produção, fazendo 

assim da própria plataforma, um objecto intermedia. Tentam mitigar a obsolescência 

das obras de arte que de certo modo são efémeras, recorrendo eles próprios a vários me-

dia nesse processo. 

Por fim, sobre o ponto melhoramento da vida, na primeira linha sobre a missão do 

Rhizome podemos ler o seguinte: “Rhizome is dedicated to the creation, presentation, 

preservation, and critique of emerging artistic practices that engage technology”62. Prin-

cipalmente no que diz respeito à preservação das práticas artísticas emergentes têm sido 

incansáveis. Como qualquer artista que tenha trabalhado com tecnologia pode verificar, 

o seu trabalho desaparece. Com isto pretende-se dizer que o suporte ao browser desapa-

rece, a compatibilidade de software muda, os links expiram, etc. No Rhizome, o objecti-

vo é garantir a longevidade dessas obras, não só para garantir que daqui a vários anos 

haja um registo preciso deste período de criatividade e cultura, mas também para permi-

tir aos investigadores a interacção e observação desses materiais na forma inicialmente 

pretendida. Mitigar a obsolescência enquanto respeitando a intenção artística é uma ex-

tensão directa da missão primária do Rhizome que consiste em apoiar e promover a arte 

engajada com as tecnologias emergentes e nesse sentido, cabe perfeitamente no ideal de 

melhoramento da vida. 

  

                                                           
62 Para mais detalhes ver http://rhizome.org/about/#mission [acedido em 28/10/2011] 
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7.  Análise e Discussão dos Resultados 

O estudo desenvolvido até agora podia ser alargado a muitos mais casos e é aliás 

o que se pretende com a criação deste quadro conceptual para análise de manifestações 

artísticas que utilizam tecnologias emergentes e são desenvolvidas em rede. No entanto 

foi necessário escolher apenas alguns casos demonstrativos no sentido de comprovar a 

validade desta proposta de análise. Assim, tendo em conta tudo o que foi possível apre-

ender deste estudo, com destaque para a exploração dos movimentos que influenciaram 

estas novas formas de arte, aspecto fundamental à criação deste novo quadro conceptual 

e sua aplicação, é agora possível tirar algumas ilações. Foi tornado possível, ao longo 

destes estudos de caso, comprovar não só a veracidade como também a validade do 

quadro conceptual proposto. É importante notar, no entanto, que as plataformas aqui 

estudadas são excelentes exemplos da verificabilidade das características constantes 

desse mesmo quadro. O mesmo não acontecerá com outro tipo de comunidades, plata-

formas, projectos, etc., no entanto, os resultados obtidos mantêm-se válidos na medida 

em que poderão servir como termo de comparação entre projectos que possuem este 

conjunto de características e outros aos quais só correspondam algumas ou até mesmo 

nenhumas. 

Já havia sido dito anteriormente que este quadro conceptual serve como guia para 

avaliar este tipo de comunidades e formas artísticas e não deve ser encarado como uma 

verdade absoluta. Seria impossível criar um conjunto de regras restritas e imutáveis já 

que a própria natureza destas manifestações artísticas e comunidades não é algo sólido e 

inalterável, mas antes algo vivo e mutável. Ainda assim, poder-se-á afirmar que os 

exemplos estudados sob a perspectiva deste quadro conceptual correspondem directa-

mente a uma nova direcção no que diz respeito ao futuro do activismo digital e da pre-

servação e divulgação dos trabalhos de arte que envolvem os novos media. Era também 

neste sentido, de conseguir um vislumbre do futuro no que diz respeito a estas matérias, 

que se principiou esta investigação.  

Restam contudo, algumas questões sobre as quais é imperativo falar nesta conjec-

tura. Como vimos, estes estudos de caso reflectem muitas das características que já es-

tavam presentes nos movimentos Fluxus e Mail Art, no entanto, não é demais clarificá-

las. Tanto 0100101110101101.ORG como RTmark ou Rhizome.org são espelhos e re-

percussões vivas dos princípios e práticas que os movimentos Fluxus e Mail Art preco-

nizavam e praticavam. Estando eivados de similaridades são, ao mesmo tempo, versões 
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modernas das mesmas práticas, estratégias e ideais. Munem-se da tecnologia e da facili-

dade que esta proporciona para desenvolver novos meios de acção e produção tanto 

artísticas como activistas e acima de tudo culturais. A formação de comunidades de par-

tilha, a criação de arte em rede, o networking, a produção cultural colaborativa e acessí-

vel a todos, foram práticas previstas pelos movimentos Fluxus e Mail Art. Os artistas, 

autores e produtores destes movimentos foram os primeiros a actuar sobre essas ideias 

criando os desenvolvimentos que permitiram a evolução deste tipo de práticas e concei-

tos até às plataformas de arte em rede actuais. 

O Fluxus, como pudemos verificar nesta investigação, incentivava o desenvolvi-

mento de uma colaboração aberta entre artistas, a partilha, o uso de novos meios e tam-

bém a inclusão dum público alargado nas suas próprias obras. Também a Mail Art pro-

curou utilizar o meio mais acessível, mais rápido e que mais possibilidades artísticas 

oferecia no sentido de estabelecer ligações entre pessoas, criando sinergias de trabalho e 

novas formas artísticas e culturais. Poder-se-á argumentar que caso existisse a Internet 

na altura, então talvez a Mail Art se tivesse denominado de net art.  

Contudo, nesta discussão, convém frisar que, em qualquer dos estudos de caso, 

são visíveis analogias entre o antes e o agora. O movimento Fluxus preconizava a glo-

balidade, a intermedialidade nas obras de arte do futuro e o experimentalismo. Todas 

essas características estão presentes nas comunidades analisadas nos estudos de caso. A 

Mail Art pretendia estreitar as relações entre artistas por meio do sistema postal. Actu-

almente essas ligações são efectuadas e potenciadas pela Internet elevando a sua escala 

a níveis nunca antes alcançados pela Mail Art. Mais uma vez, os estudos de caso são o 

reflexo disso mesmo. Podemos afirmar que as influências e semelhanças entre os mo-

vimentos que deram início à prática da arte em rede, com as plataformas e colectivos 

estudados nesta investigação são agora mais claros que nunca. Estes últimos, assumem-

se como poderosas metamorfoses potenciadas pela tecnologia, mas que no seu âmago 

mantém o mesmo conjunto básico de ideais e estratégias de produção cultural, artística e 

activista. 

Como já havíamos discutido anteriormente, arte em rede engloba uma ampla ga-

ma de dialógicos encontros e trocas artísticas. A sua estética baseia-se numa ética de 

troca simbólica, enraizada na generosidade e sustentada através da intimidade. Talvez 

até mesmo as burocracias oficiais que estes artistas constantemente ajustam possam 

estar, elas próprias, a sofrer mudanças. Aparentemente a era digital, longe de impedir 

actividades em rede, está na realidade a reforçar as possibilidades fornecidas aos artistas 
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que tentam abrir novos caminhos no seu trabalho enquanto permitem estabelecer e man-

ter comunicação entre outros artistas com os mesmos objectivos. 

 Arte em rede talvez possa ser vista como a equipa de salvamento do avant-

garde, ainda que a história esteja apenas agora a alcançar o ponto em que a arte em rede 

se encontra. No entanto, os artistas em rede já se estão a mover em direcção ao futuro. 

Apesar de ainda não ter tomado a sociedade em larga escala, a arte em rede continua a 

desempenhar o seu papel na criação da sua própria comunidade com as suas idiossincrá-

ticas, voláteis e, em última instância, libertadoras convicções filosóficas. É uma rede 

próspera e complexa, cujo compromisso com a troca simbólica permite que os indiví-

duos funcionem como nós dentro de uma teia maior que se altera dinamicamente no 

sentido de atender às suas próprias necessidades. Não é simplesmente reactiva, mas pro-

activa, uma vez que emprega uma dedicação à generosidade que beneficia tanto o emis-

sor como o receptor, sem atribuição de obrigações em qualquer extremidade. Além dis-

so, apesar de o trabalho ser muitas das vezes altamente íntimo, é ainda assim, enviado 

para a rede, arquivado ou perdido, mantido ou enviado pelo receptor, ou então nunca 

mais visto. Esse é um risco que estes artistas estão dispostos a assumir numa forma de 

arte que oferece sempre primazia à criação e à partilha em detrimento da posse ou do 

factor comercial. Ainda assim, como vimos, já algumas plataformas, como Rhizo-

me.org, se encontram a desenvolver uma tentativa de mitigar a obsolescência das obras 

de arte em rede que são desenvolvidas em meios semi-efémeros, como é o caso da In-

ternet. 

Este conjunto de reflexões suscitadas a propósito da arte em rede, estão longe de 

esgotar a vasta e complexa problemática em que se desdobra o tratamento da questão 

referida e rapidamente nos daremos conta das amplas repercussões que lhe estão associ-

adas, tanto pelos recursos que necessariamente mobilizam, como pelos efeitos simbóli-

cos e materiais que se espera que determinem, em torno das novas tecnologias de in-

formação.  

Ficaríamos por aqui na enumeração dos vastos, diversificados e profundos pro-

blemas que as novas tecnologias se propõem resolver, no entanto restam ainda algumas 

conclusões finais. Com alguma ironia, se poderia dizer que a vastidão e a diversidade de 

problemas levantados nesta investigação só se justificam em face das mais vastas e di-

versas possibilidades que as novas tecnologias têm para oferecer. Não há dúvida quanto 

às enormes potencialidades formais que estão associadas às ferramentas informáticas, 
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nem se tem a intenção de menosprezar a validade que se encontra na base das medidas 

propostas neste contexto.  

Assim, seguidamente será efectuada uma revisão global do trabalho desenvolvido 

até agora descrevendo todas as questões e conclusões produzidas no decorrer e culminar 

desta investigação.  
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8.  Conclusões e Recomendações 

No princípio desta investigação foi proposta a concretização de duas tarefas: en-

quadrar e analisar tanto os movimentos artísticos que influenciaram as manifestações de 

arte em rede actuais, explicando quais as similaridades e as conexões existentes entre 

eles; e elaborar um novo quadro conceptual para análise de manifestações artísticas em 

rede do séc. XXI. Este novo quadro conceptual não poderia ter sido elaborado sem que 

esta investigação o precedesse. Neste sentido, é agora possível afirmar que ambas a ta-

refas foram cumpridas. 

A ideia de que estes movimentos artísticos como o Fluxus e a Mail Art foram pre-

cursores da Internet ressoa através desta investigação. Não é apenas um marcador cro-

nológico, mas também revela uma certa tensão no próprio acto de escrever sobre estes 

mesmos precursores da net. Até que nível de profundidade se deve discutir a relevância 

da Internet para uma arte em rede ou projecto activista específico? No decorrer desta 

investigação foi frequentemente sentida a obrigação de abordar esta questão, embora em 

alguns casos, não fosse necessária uma abordagem das discussões em torno do presente 

mas antes uma tentativa de compreensão dos projectos nos seus próprios termos e con-

textos. Em última análise, estas discussões implicam mais do que pré-visualizar ou 

mesmo recontextualizar a net significando também mais do que a simples afirmação de 

que estes movimentos artísticos já criavam, muitos anos antes, o tipo de comunicação 

que existe hoje em dia na net. Os projectos e as redes convocados para esta investigação 

disponibilizam em si uma sensação de possibilidades ainda em aberto e potenciais para 

a arte em rede e para o activismo digital. 

Não se pretende aqui reescrever os argumentos introdutórios ou resumir os capítu-

los presentes neste documento, já que se correria o risco de reduzir a sua diversidade e 

especificidade. Em vez disso, é preferível indicar brevemente o que esta investigação 

pretende comunicar sobre as práticas e preocupações actuais. O que foi descoberto no 

decorrer deste estudo, foi o quanto as virtualidades desses projectos e comunidades ex-

cedem a maneira como eles são frequentemente lembrados através da realidade e actua-

lidade da Internet. Cada capítulo traz também à luz as conexões inesperadas e distantes 

entre vários artistas. Parece irónico, num momento em que a memória é tantas vezes 

valorizada pelos artistas dos novos media, que tenha havido um tal esquecimento desse 

passado. Quanto maior for a imersão no período pré-Internet, mais será possível obter a 
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percepção que aquilo que se pretende e se está a conseguir desvendar é apenas uma pe-

quena amostra e nunca uma representação plena da riqueza de obras, ideias e redes.  

Outra tensão vibrante e produtiva que se apresenta de forma evidente nesta inves-

tigação é o espaço indefinido entre tecnologia, arte e activismo. No entanto, este não se 

apresentou como um problema assustador para estes artistas/activistas não guiados pela 

base tecnológica. O seu envolvimento com a tecnologia, tal como com a comunicação, 

complicou-se de forma mais acentuada devido às suas abordagens processuais e concep-

tuais ao seu trabalho. Torna-se assim muito claro por meio dos projectos e das redes de 

artistas e activistas examinadas o quão inadequado é o determinismo tecnológico para a 

compreensão da arte e do activismo em rede. Em vez disso, as abordagens à tecnologia 

nestes projectos foram impulsionados de forma mais evidente por conceitos, redes e 

relações sociais, reais e potenciais. 

Agir sobre a preocupação com o acesso, geralmente sinaliza um afastamento de 

um reino claramente demarcado pela arte e uma aproximação ao mundo da política. 

Tais demarcações não prevaleceram para os artistas que trabalhavam em rede. O com-

promisso com uma prática mais democrática não era uma posição moral(ista), mas um 

estímulo revigorante para uma inventividade jovial, mesmo para os artistas que não se 

interessavam tanto por política. Isto não pretende, por isso, negar as tensões entre artis-

tas e activistas (que por vezes eram as mesmas pessoas) neste período. O que surge co-

mo provocante para o presente, porém, é o facto de esta tensão ser tão frequentemente 

produtiva no âmbito dos projectos, entre projectos e entre media. É surpreendente, en-

tão, que o activismo durante este período não fosse apenas não moralista, mas que as 

questões artísticas, preocupações e desejos articulassem a política para todos os artis-

tas/activistas.  

Outro lembrete que os capítulos desta investigação fornecem é o de quão velha a 

ideia de novo é. Em cada época, o novo desempenha um papel específico: esculpir o 

território, bem como fornecer a energia necessária para romper com o peso da tradição. 

No entanto, a busca do novo corre o risco de se tornar uma tradição em si, pesada e 

obrigatória, se a mesma recusar o acesso aos seus precursores, que por sua vez represen-

tam o novo do passado recente. O facto de que alguns destes precursores tenham sido 

quase excisados da memória pública não é um resultado do seu fracasso, mas antes o 

fruto de uma necessidade míope que a arte, os novos media e o activismo possuem na 

tentativa de preservar um brilho único, original e sem precedentes. A preocupação de 

que esse brilho também pudesse servir as necessidades do mercado capitalista é ainda 
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muito maior. Para os artistas/activistas em rede é, em vez disso, um prazer e um impera-

tivo dificultar os mercados e comodidades capitalistas na condição de definidores de 

arte e de relações sociais. Ainda que a maioria dos seus trabalhos possam ser considera-

dos inovadores e se diga terem redefinido o potencial e as práticas da arte media, estes 

artistas/activistas foram impulsionados, não por alguma obrigação sobre a ideia de novo, 

mas sim pelo desejo de se envolver nos desafios e paradoxos da arte media e do acti-

vismo em rede. 

 Como foi muitas vezes discutido ao longo desta investigação, a arte em rede e os 

projectos activistas variam através de vastos espaços e englobam ideias muito díspares 

de espaço e distância. Para alguns, a distância era literal e geográfica, para outros era 

mais uma forma de entendimento de relações, entre eles próprios e os seus meios de 

comunicação. Hoje a velocidade não reduziu essa distância, apenas desviou o interesse 

político e académico para outra problemática, a dicotomia global/local.  

Tal como é assinalável ao longo desta investigação, a arte e o activismo em rede 

significaram para os artistas/activistas também o estabelecimento de relações sociais e 

culturais e de redes humanas. Os pontos de vista desses artistas/activistas eram variados 

tanto na intenção como na realização, embora as respostas às quais chegaram fossem 

diferentes. As questões que a distância lhes colocava eram muitas vezes semelhantes, 

levando esses artistas/activistas a sondar os espaços liminares entre desejos e práticas 

contraditórios, tais como o público e o privado, os objectos e as redes, e obviamente, a 

arte e o activismo. 

A rede, como figura unificadora, reúne uma série de projectos que vão desde a 

baixa tecnologia, como o sistema postal usado pela Mail Art, às manifestações hackti-

vistas high-tech de grupos como o Cult of the Dead Cow; das performances Fluxus à 

cópia integral de sites como são exemplo alguns do projectos do grupo 

0100101110101101.ORG; do metafórico ao mediado, sem os submeter a um único con-

ceito teórico explicativo ou explicação tecnológica. A rede fornece um ponto de refe-

rência comum, sem prejudicar a riqueza de abordagens e entendimentos diversos a que 

pode ser sujeita. É uma figura propícia a uma abordagem interdisciplinar para a arte e 

para o activismo. E ao invés de começar e terminar com as presunções actuais da Inter-

net ou dos novos media, digamos antes que a rede abre o caminho para o desenvolvi-

mento de projectos nos seus próprios termos, na sua diversidade e na sua complexidade. 

 Considerando o estudo que foi desenvolvido neste documento, pode-se agora 

referir outros caminhos para estudos futuros. Antes de mais deve ser dito que este é um 
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levantar do véu sobre as questões relacionadas com a arte e o activismo em rede. Seria 

portanto interessante estudar cada um destes movimentos independentemente e de modo 

ainda mais aprofundado tentando por meio dessa investigação intensiva descobrir outras 

ligações com outros movimentos. Se nesta dissertação era proposto estabelecer uma 

conexão entre todos estes movimentos, também seria interessante tentar esclarecer ainda 

mais pormenorizadamente as ligações entre cada um deles, dando assim seguimento ao 

trabalho aqui desenvolvido. Algo que no decorrer deste estudo despertou um interesse 

particular foi a quantidade de manifestações artísticas que alguns sites como o Rhizo-

me.org possuem nas suas bases de dados. Um caminho a seguir nesse sentido era estu-

dar de forma mais extensa que tendências artísticas se podem verificar ao longo dos 

tempos na submissão das obras de arte nesses repositórios virtuais e assim estabelecer 

uma história da arte dessa plataforma. Em termos mais gerais e que são gritantemente 

actuais, a questão sobre qual será a estética definidora da arte na era da rede é deveras 

pertinente. De que modo é que a colaboração em massa está a modificar as ideias de 

propriedade na arte? Como é que o micro-mecenato está a mudar a forma como artistas 

produzem e distribuem as obras de arte? O futuro da arte passa sem dúvida por uma 

discussão sobre estes temas. 
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