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resuMo

 

Num tempo definido pelo avanço tecnológico e pela proliferação de dispositivos comunicativos, 

a sociedade vê-se perante mecanismos estratégicos que apelam ao consumo. o panorama 

artístico contemporâneo apresenta-se como querendo ser inerente à vida social e cultural, 

questionando os seus procedimentos críticos através da sua própria produção. Neste sentido, 

o entendimento de uma visão alargada das suas ferramentas (a época pós-medial assim o 

permite) revela-se um ponto favorável na sua intencionalidade de contaminação e de se deixar 

contaminar pela realidade. O telemóvel, por exemplo, enquanto potencial de comunicação, 

apresenta-se como objecto massificado da sociedade de consumo, despertando no indivíduo 

um sentimento de felicidade perante as funcionalidades oferecidas. assim e dentro da 

lógica anteriormente apresentada, no caso particular desta investigação este dispositivo 

comunicacional apresenta-se como leit motiv para o seu desenvolvimento teórico-prático.

Palavras-chave
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aBstract

In a time defined by the technological advancement and by the proliferation of communicative 

devices, the society is seen face to face with strategic mechanisms that appeal to the 

consumption. The contemporary art presents itself as the desire of being inherent to the social 

and cultural life, questioning its critical proceedings through its production itself. in this sense, 

the understanding of an extended vision of its tools (post-medium age) reveals itself a favorable 

point in its intentionality of contamination and letting be contaminated by the reality. The cell 

phone, for example, while potential of communication, presents itself as an influenced object 

of the consumer society, waking in the individual a feeling of happiness through the offered 

functions. Within the logic previously presented, in the particular case of this investigation this 

communicational device introduces itself as leit motiv for its theorical/practical development.

Key-words

communicational device, consumption, contamination, contemplation
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antecÂMara

Quotidianamente caminho pelas ruas nos trajectos de casa à faculdade e vice-versa. Falo 

diariamente com pessoas, amigos e colegas e sou interrompida por outras conversas 

paralelamente estabelecidas. Nos trajectos diários viajo de transportes públicos, ocupando 

a maior parte do meu tempo na ‘contemplação’ da paisagem, em leituras e observações 

(provocadas ou não) pelos comportamentos dos indivíduos. Nestas viagens partilho o mesmo 

espaço com uma grande quantidade de passageiros. Uns vêm sós. Outros vêm acompanhados 

por conhecidos e disputam conversas. Uns lêm e outros ouvem música, ‘distraem-se’ entre 

computadores e conversas ao telemóvel, sempre numa tentativa de conexão com o ‘exterior’. 

Ocupam assim, o seu tempo comunicando, pelos mais variados meios, quer seja pelo meio 

comunicativo mais ‘tradicional’, quer na manipulação de objectos tecnológicos, no contacto 

com um mundo exterior àquele onde se situam. Conversas distanciadas por impossibilidades 

geográficas e temporais criam uma privatização íntima nos novos espaços inseridos nos 

espaços públicos e são casualmente partilhadas (embora que de uma forma não intencionada) 

com os demais ao redor, aquando conversas fortuitas em telefones móveis. Neste contexto e, 

embora de uma forma um pouco embaraçosa, constrangida, quebra-se nesses momentos o 

silêncio para dar lugar a diálogos e necessidades de partilha de informação e comunicação, 

quebra-se o privado ou, por outro lado, formam-se pequenos espaços privados em espaços 

públicos. Gestos repetitivos e mecânicos ganham ‘cor’ nesta sociedade dita tecnológica, onde 

se criam múltiplos espaços ‘semi-públicos’ em espaços literalmente públicos…
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Introdução

  a dissertação intitulada, Vou só mas nunca estou só - Do relacionamento (im)provável da 

arte com o dispositivo comunicacional – o caso particular do telemóvel, é aqui apresentada 

para a obtenção do grau de mestre. 

  a  presente dissertação é constituída por duas componentes de trabalho complementares: 

uma teórica, na qual se encontra a análise e reflexão escrita em torno da proposta de trabalho e 

onde se reflecte de forma crítica sobre os conceitos abordados no projecto e na sustentabilidade 

do mesmo; e uma prática composta pelo vídeo Vou só mas nunca estou só (7’ 17’’), a intervenção 

artística I wish I could speak with you e um livro de projecto no qual consta toda a documentação 

do trabalho realizado. ambas as componentes foram desenvolvidas simultaneamente no 

sentido da construção de um único objecto de trabalho, não se pretendendo por isso, qualquer 

ilustração hegemónica de uma das partes.

   O trabalho investigativo que aqui se apresenta tem, como ponto de partida, o telemóvel 

enquanto dispositivo comunicacional e mediático da contemporaneidade. no contexto da 

problematização do objecto de estudo, trabalhar-se-á ao nível teórico e práctico questões 

que se podem colocar quando se reflecte sobre o elevado mediatismo deste dispositivo, e 

consequentemente na forma como a arte pode trabalhar as mesmas questões. assim destacam-

se: 

 Sendo o telemóvel uma opção, como tantas outras, na lógica pós-medial em que se inscreve 

esta investigação, de que forma este dispositivo enquanto potenciador do objecto artístico pode 

conduzir à reflexão sobre o seu uso mediático no espaço público? De que forma o telemóvel 

pode ser o leit motiv para a construção de uma certa autonomia do fazer artístico?

  não foi em vão que anteriormente se lançou um olhar sobre as vivências quotidianas, em 

particular a minha. a ‘antecâmara’ apresentada constitui a realidade com a qual diariamente 

me deparo, nos meus trajectos. Foi esta que instigou um interesse particular sobre as novas 

estratégias comunicativas contemporâneas1 - particularmente o uso do telemóvel - que dão 

uma nova forma à paisagem urbana. Neste sentido, o objectivo que define a componente 

teórica desta dissertação, consiste em despoletar uma reflexão crítica sobre as possibilidades 

da alteração das características inerentes ao dispositivo de comunicação e de consumo das 

sociedades contemporâneas: a transparência e a universalidade.

  como possível meio para fomentar a problematização lançada, iniciar-se-á o entendimento 

destas questões no panorama social e consequentemente na arte. num período particularmente 

prolífero em desenvolvimento tecnológico, em que o século XX é inscrito, assiste-se a um 

[1]  deparamo-nos diariamente com diversas formas e estratégias comunicativas, todo um conjunto de meios e 
objectos com finalidades publicitária, informativa, etc. Por isso, poderia-se aqui numerar diversas formas comunicativas 
como billdboads, cartazes publicitários, flyers (nas nossas caixas de correio ou distribuídos diariamente pelas ruas), 
monitores, tv, mp3, iphone, acessos livres à internet, etc. contudo, esta investigação centrar-se-à num pequeno 
dispositivo, capaz de albergar e, até mesmo, exceder todas as necessidades do indíviduo - o telemóvel. Assim, 
entende-se nesta investigação, o telemóvel como uma das formas e meios estratégicos na questão da comunicação 
e da conexão com o mundo. 
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conjunto de alterações significativas quer no espaço urbano, com a introdução de todo 

um conjunto de artefactos ou dispositivos, quer na produção artística com a diversidade 

de meios, de suportes e a amplitude de abordagens, que viria a definir a transição para a 

pós-modernidade e consequentemente, a despoletar a formação de discussões/reflexões 

teóricas entre artistas e críticos. assim, o primeiro capítulo desta dissertação (i. estratégias 

comunicativas na contemporaneidade), debruçar-se-á de uma forma geral, sobre as novas 

estratégicas de comunicação que se impõem na sociedade de consumo (em 1.1. o novo 

paradigma contemporâneo: contaminações na paisagem urbana).

  o autor vilém Flusser2 no Ensaio sobre a fotografia, embora se refira à presença da 

fotografia nas sociedades, justifica esse aparecimento causado pelo progresso tecnológico, 

ao qual designa de progresso ‘ordinário’ precisamente porque esses dispositivos técnicos 

acabam por se tornar parte da vida e do quotidiano de cada um, e que por isso, já pouco nos 

apercebemos deles. O pensamento de Flusser é, assim, pertinente na media em que reflecte 

sobre o contexto social e contemporâneo totalmente inserido numa lógica de desenvolvimento 

tecnológico mais autónoma para poder corresponder, da melhor forma, às necessidades do 

indivíduo. A Vilém Flusser acrescenta-se o pensamento de Marita Sturken3 sobre a importância 

da cultura visual na sociedade de consumo, na qual a autora justifica a emergência tecnológica 

(visual) a partir de um desejo e contexto cultural e social.

  desta forma, pensar-se-á, (de modo geral), na proliferação de dispositivos nos espaços 

urbanos e nos espaços mais pessoais, que se incutem diariamente nas vivências individuais 

e sociais; e em particular, no telemóvel enquanto um desses dispositivos comunicacionais. 

Partindo ainda da formulação de pensamentos críticos de autores como Giorgio agamben4, Mario 

Perniola5 e Jacques rancière6, pretender-se-á já no segundo subcapítulo 1.2. (Massificação 

e contemplação do dispositivo comunicacional - telemóvel) o entendimento da sociedade de 

mercantilização, capaz de despoletar no indivíduo social diferentes formas de sentir. os autores 

mencionados revelam-se essenciais no contexto reflexivo, no sentido em que direccionam o 

olhar; por um lado, para um conjunto de dispositivos tecnológicos sedutores (não será esta 

uma característica da contemporaneidade?) que manipulam as necessidades, gestos, gostos 

e, por isso, o ‘sentir’/sensibilidade do indivíduo e, por outro, pela afirmação de um interesse 

estético/artístico contemporâneo na contaminação e na envolvência com a própria realidade 

social. 

[2]  Flusser, vilém - Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da técnica; apres. de arlindo Machado. lisboa: 
Relógio d´Água, 1998

[3]  sturKen, Marita - Practices of Looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press, 

2004.

[4]  aGaMBen, Giorgio - Qu’est-ce qu’un dispositif?. Paris: Éditions Payot & Rivages, 2007.
   aGaMBen, Giorgio - ‘arte, inoperatividade, Política’. in Política/Politics, Edição/Copy-editing: Fundação de 
serralves, 2008.

[5]  Perniola, Mário - El arte y su sombra. Madrid: cátedra, 2002.
      Perniola, Mário - Contra a Comunicação. trad. Manuel ruas, lisboa: teorema, 2005.

[6] ranciÈre, Jacques - ‘as desventuras do Pensamento crítico’. in Política/Politics, Edição/Copy-editing: 
Fundação de serralves, 2008.
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  no entanto, existem questões que se colocam: de que modo se pode desactivar o uso 

frequente do dispositivo, que não esteja mais ligado ou comprometido a uma lógica económica 

e social de consumo, para dar lugar à liberdade e à consideração de um carácter singular 

da linguagem artística? Será isso possível? Será que há espaço para afirmação do valor 

simbólico do dispositivo comunicacional - o telemóvel - com base numa linguagem artística? 

Estas questões caminham a par da reflexão e encontram-se igualmente presentes no texto 

construído (em 1.2.) como forma de problematizar o objecto de estudo. 

  assim, realçar-se-á a importância do pensamento de Giorgio agamben, em primeiro lugar 

pelo entendimento inicial da noção de dispositivo (partindo essencialmente do discurso de 

Foucault) como um mecanismo que se incute na sociedade, numa tentativa de manipulação e 

controlo sobre os gestos, comportamentos e discursos dos indivíduos sociais, alertando ainda 

para o facto de que estes dispositivos despertam na sociedade de consumo um sentimento 

de felicidade universal. Por outro lado, a possibilidade de tornar ‘inoperativas’ as questões 

económicas e sociais inerentes ao dispositivo, realçando assim a importância do gesto livre e 

singular do indivíduo contra o uso comum do dispositivo. um gesto ou, até mesmo, a captação 

de valores simbólicos da sociedade, na perspectiva de Mario Perniola, pode ser um dos passos 

fundamentais para o alcance do ‘sentimento estético’ de que a arte se faz ‘necessitar’.

  no segundo capítulo desta dissertação (ii. do relacionamento (im)provável da arte com 

o dispositivo comunicacional) pretender-se-á dar continuidade à reflexão realçando, no 

primeiro subcapítulo (2.1. Arte e técnica no contexto pós-medial), a diversidade de meios para 

a produção de objecto artístico, inserido no período pós-medial. Para tal, serão abordados 

autores e investigadores, cujo contributo é fundamental para a reflexão que se apresenta neste 

subcapítulo. são exemplo disso: Walter Benjamin7, na consciência do desenvolvimento da 

tecnologia e sua introdução no território artístico que, consequentemente, despoletou novas 

potencialidades artísticas; Hal Foster8 que a partir da noção de ‘fim da arte’ proferida por 

danto, problematiza o que o autor chama de ‘vir depois’ da arte, que como consequência 

vem marcar o panorama artístico pós-moderno; a importância do pensamento de Rosalind 

Krauss9 no que se refere à possibilidade da mediação através da diversidade de meios para o 

alcance da autonomia artística fundamental no contexto pós-medial. O carácter diferencial é 

ainda referido pela autora como essencial no processo artístico, por um lado por se destacar 

pela questão matérica e física do suporte e por outro, na capacidade de agrupar todas essas 

possibilidades. 

  Por último, Fernando José Pereira10, que vem realçar a importância do recuo e da 

[7]  BenJaMin, Walter - Sobre arte, técnica, linguagem e política; introd.T.W.Adorno. Lisboa: Relógio d´gua, 1992.

[8]  Foster, Hal - Design and Crime: and other diatribes, london: verso, 2002.

[9]  Krauss, rosalind - A voyage on the north sea: art in the age of the post-medium condition. london: thames 
& Hudson, 2000.

[10]  PEREIRA, Fernando José, Arte e Experimentação - ‘A Ideia de Obsolescência Frente ao Presente Tecnológico’. 
In POMBO, Olga; GUERREIRO, António; ALEXANDRE, António Franco - Enciclopédia e Hipertexto. lisboa: edições 
duarte reis, 2006. p. 457-468.
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recuperação de um tempo passado, capaz de conferir a um objecto tecnológico uma carga 

simbólica, uma vez que, na confrontação do avanço técnico este objecto torna-se obsoleto. 

a condição de obsolescência imposta pelo aceleramento do tempo parece abrir a amplitude 

das experiências artísticas e, ainda, transformar a ideia de inutilidade do objecto em objecto 

simbólico.

  Partindo, assim, da consciência de uma atenção crítica da arte face à sociedade capitalista, 

marcada pelos objectos tecnológicos e de consumo (a Pop Art era já um exemplo da preocupação 

com a cultura massificada, procurando traduzir a realidade da indústria cultural e capitalista 

desse tempo), o aparecimento de meios de comunicação, como a televisão, tiveram grande 

presença no campo artístico e são o reflexo da força e do importante papel na sociedade, pela 

capacidade em difundir os símbolos culturais. e mais recentemente a internet, como uma das 

novas formas de comunicação veio possibilitar a inter-conexão e permitir o acesso a todo o 

tipo de informação, revelando a pertinência do questionamento na realização de novas práticas 

artísticas.

  Neste sentido, a utilização dos meios de comunicação afirma a sua presença no campo 

artístico. no subcapítulo 2.2. (um olhar sobre o trabalho artístico contemporâneo: dois casos 

particulares) apresentar-se-á uma reflexão sobre o trabalho de dois artistas que problematizam 

o uso dos dispositivos tecnológicos como meio para permitir a comunicação.11 destacar-

se-á, por isso e, de forma breve, antoni Muntadas (em 2.2.1.) e o projecto Jodi (em 2.2.2.) 

que se evidenciaram pelos seus métodos de trabalho, marcando o panorama artístico 

contemporâneo.

  embora trabalhem os dispositivos como meio de um processo comunicativo (o caso de 

Muntadas) e, também, como forma e conteúdo do seu trabalho (o caso do projecto Jodi), 

cada um dos artistas centra-se em objectivos particulares e diferentes formas de pensar a 

linguagem que traduz e reflecte esta utilização dos meios de comunicação emergentes (dos 

tempos que lhe são característicos) e dos quais o indivíduo social ainda depende. dar-se-á por 

isso, destaque à televisão, internet e computador.

  o cruzamento poético entre o olhar massivo da cultura contemporânea e a arte possibilita 

esta relação inter-disciplinar característica do contexto artístico, o qual abordar-se-á no último 

subcapítulo (2.3. uma ferramenta contemporânea: o vídeo como forma de intervenção artística). 

numa cultura sob o domínio da necessidade informativa e comunicativa, a linguagem da arte 

vê-se então, alterada conceptual e esteticamente, potenciando os meios tecnológicos como 

produtores do objecto artístico. Assim, com a consciência da introdução tecnológica e digital 

no panorama social e artístico, pretende-se-á (em 2.3.), um breve enquadramento do vídeo, 

como uma das ferramentas da contemporaneidade, capaz de revelar proximidade entre o 

observador, o espaço envolvente e o cruzamento de diversas disciplinas da arte. Para enfatizar 

a presença do vídeo na arte, serão referidos de forma muito breve e a título exemplificativo 

[11]  não havendo espaço e tempo para outras referências que seriam igualmente merecedoras de atenção, 
pretende-se uma reflexão mais atenta, dos trabalhos de Muntadas e o grupo Jodi, interessando, por isso, explorar o 
lado visual e comunicacional (artística) que ambos fazem através do uso de diferentes dispositivos tecnológicos. No 
entanto fica apontado o som como mais um veículo comunicacional do panorama contemporâneo e artístico e como 
potencial conceito para uma reflexão posterior.
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alguns artistas que se pensa serem pertinentes para o contexto reflexivo que se apresenta. 

exemplo disso são: vito acconci, dan Graham e Bruce nauman entre muitos outros artistas 

não referidos nesta dissertação, mas que se revelam, igualmente, fundamentais no panorama 

artístico contemporâneo e em específico, do vídeo na arte.

  no último capítulo desta dissertação (iii. Metodologias do trabalho projectual) apresentar-

-se-á a metodologia do trabalho de projecto, descrevendo de forma ‘pautada’ quer a peça de 

vídeo (Vou só mas nunca estou só...) como a intervenção artística (I wish I could speak with 

you...) realizada na cabine telefónica, na rua 31 de Janeiro.

  a organização mental e material das ideias, conteúdos e objectivos que se propunha 

desenvolver, agora numa componente prática, não foi de fácil decisão e definição. Surge o 

‘confronto’ com problemas metodológicos, questionando variadas vezes sobre o modo possível 

de ‘dar forma’ à questão que se problematiza nesta investigação. assim, sem qualquer pretensão 

relacionada com casos de estudos, sejam eles do domínio das ciências sociais ou de outra 

natureza, pretender-se-á problematizar o caso particular do uso do telemóvel como veículo 

comunicacional inerente a qualquer indivíduo social, através de uma reflexão capaz de traduzir 

este dispositivo numa forma artística, potenciando por isso, o lado poético do objecto.

  neste sentido, o objectivo do trabalho de projecto centra-se na construção de um objecto 

artístico assente na lógica de alteração das potencialidades comunicativas que fazem do 

telemóvel um dispositivo transparente e universal, procurando no aspecto formal e funcional do 

mesmo, uma proximidade ao carácter singular e encriptado no que se refere à forma peculiar 

de comunicação da arte, e por isso, um certo distanciamento naquele que é o fazer artístico. 

  inerente à construção do objecto artístico proposto e, para além do contexto descritivo 

do projecto, encontrar-se-á, ainda, o contexto expositivo quer da peça artística em vídeo, 

como da intervenção realizada na cabine telefónica. As imagens que se apresentam ao longo 

do texto construído (embora em número reduzido) pretendem complementar (visualmente) 

a metodologia processual do trabalho descrito nesta dissertação. no entanto, o trabalho de 

projecto reúne ainda, o material completo ao longo deste ano lectivo, o qual tem lugar no 

livro de projecto/project book construído individualmente, e onde se apresenta anexado a esta 

dissertação. 
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i. estratÉGias coMunicativas na conteMPoraneidade

neste primeiro capítulo, sem querer demarcar um contexto rígido onde possivelmente a 

História1 poderia ter um lugar reservado, interessa, antes um ‘olhar fugaz’ e introdutório 

sobre a realidade de hoje. Pretende-se reflectir sobre a forma como as sociedades 

contemporâneas se apresentam bem como, a questão particular do uso do telemóvel no 

espaço urbano através de um olhar sobre o indivíduo social. 

assim a primeira parte deste capítulo (1.1) é constituída por uma breve introdução 

à transformação da realidade visual como resultado da utilização estratégica dos 

dispositivos tecnológicos nos espaços públicos. E partindo do breve olhar lançado, 

pensa-se ser pertinente, neste segunda parte (1.2), uma análise centrada no indivíduo 

enquanto membro da sociedade de consumo e da realidade actual tecnológica - com o 

caso particular do uso do telemóvel. Neste sentido, direccionar-se-à a reflexão para este 

dispositivo comunicacional que, como entre muitos objectos, despertam na sociedade de 

consumo um sentimento de ‘felicidade colectivo’. Para sistematizar a reflexão, recorreu-

se a ensaios de autores como Giorgio agamben, Mario Perniola e Jacques rancière, que 

se debruçam sobre a lógica da sociedade de mercantilização que despoleta no indivíduo 

social diferentes formas de sentir e, consequentemente, que desperta na arte um sentir 

de cariz contemplativo, centrado por isso, nas características simbólicas do telemóvel, 

não como dispositivo útil e funcional, mas antes, como potenciador artístico.

[1]  A História, neste contexto refere-se a uma abordagem histórica exaustiva sobre as realidades sociais de outros 
tempos no que diz respeito, por exemplo, à Revolução Industrial nos finais século XVIII que como consequência 
introduziu profundas transformações sociais e culturais. não havendo espaço para isso e sendo mais pertinente, no 
trabalho que se apresenta, a realidade contemporânea, lançar-se-à um breve olhar sobre a realidade actual e as 
suas transformações.
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1.1. O novo paradigma contemporâneo:  contaminações na paisagem urbana

  deparamo-nos diariamente com o espaço urbano em constante transformação, quer ao 

nível do planeamento urbanístico, no melhoramento de vias públicas e das redes de transporte 

público, quer na construção de edifícios e grandes superfícies, isto é, no melhoramento e 

incremento de infra-estruturas que possam melhorar e satisfazer o indivíduo social. entenda-

se assim, espaço urbano como o espaço social produzido e sujeito a transformações oriundas 

de relações sócio-económica e político-governamentais. Escusado será dizer que estas 

transformações caminham a par da emergência de diversas práticas sociais despoletadas por 

estes novos espaços sociais, isto é, na implementação de uma diversidade de artefactos2 que 

alteram a realidade cultural e visual e que potenciam diferentes formas de comunicação nos 

espaços urbanos. 

  aproximamo-nos da ideia de que as relações sociais e a vivência dos espaços urbanos/

públicos contemporâneos já não são as mesmas. novas dinâmicas e estratégias comunicativas 

estão a ser criadas fruto do consumo de tecnologias/dispositivos emergentes do período pós-   

-industrial (como o caso do uso do telemóvel) ‘contaminando’ a realidade social com repetições 

de gestos, hábitos e ‘movimentos mecânicos’3.

   segundo vilém Flusser, a ‘omnipresença’4 destes dispositivos tecnológicos é uma realidade. 

incutem-se na sociedade contemporânea como uma espécie de propagação sem possível 

retorno, apoderando-se de espaços públicos e privados, assim como, dos indivíduos que 

dela fazem parte. este ‘progresso ordinário’5 como lhe designa o autor, é reflexo de todo um 

desenvolvimento tecnológico que possibilita a autonomia de meios e estratégias (comunicativas) 

para satisfazer o indivíduo contemporâneo, dando à sociedade uma nova configuração.   

  Naturalmente que esta nova configuração torna visível transformações na paisagem urbana. 

o espaço organiza-se pública e visualmente nas formas como a informação é transmitida em 

diferentes realidades culturais, sejam elas através de painéis publicitários, cartazes, revistas ou 

de dispositivos tecnológicos como billboards, dispositivos computacionais e telecomunicações. 

a realidade visual é contaminada pelo objecto new media6 contaminando por sua vez, o espaço 

social e as relações nele existentes. 

[2]  refere-se aqui, a todo um conjunto de formas/estratégias implementadas em espaços públicos com o intuito 
publicitário, informativo entre outros.

[3]  Para o desenvolvimento da noção ‘movimentos mecânicos’ veja-se leFreBvre, Henri - A vida quotidiana no 
mundo moderno; trad. Jorge alvarez. lisboa: editora ulisseia, 1969. p.31.  segundo Henri lefebvre ‘o quotidiano na 
sua trivialidade compõem-se de repetições: gestos no trabalho e fora do trabalho, movimentos mecânicos (os das 
mãos e do corpo e também os das peças e dos dispositivos, rotação ou idas-e-voltas), horas, dias, semanas, meses, 
anos; repetições lineares e repetições cíclicas, tempo da natureza e tempo da racionalidade, etc’.

[4]  veja-se a noção ‘omnipresença’ em Flusser, vilém - Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da técnica; 
apres. de Arlindo Machado. Lisboa: Relógio d´Água, 1998.  

[5] FLUSSER, Vilém, 1998. p.81. O autor dizia: ‘Aquilo que hoje chamamos de sociedade contemporânea é reflexo 
de todo um desenvolvimento tecnológico que possibilita autonomia de meios e estratégias para satisfazer o individuo 
contemporâneo.’

[6]  ManovicH, lev -   ManovicH, lev - The language of new media, cambridge: the Mit Press, 2001. (introdução)  New media 
object é o conceito utilizado por lev Manovich para se referir a objectos culturais contemporâneos.
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  cresce dramaticamente o gosto e o desejo de ver e, assim, comunicar visualmente: uma 

nova forma cultural do período pós-moderno. São por isso notados os efeitos da tecnologia 

na sociedade, na forma como hoje os indivíduos se comportam, bem como na forma que 

a paisagem se apresenta. Segundo Marita Sturken em Pratices of Looking ‘nós olhamos as 

tecnologias (especialmente as tecnologias visuais) como produto de particulares contextos 

social e histórico. Elas emergem do cultural colectivo e desejo social.’7 (sturKen, 2004, p. 

116)

  o espaço urbano está, assim, cada vez mais povoado e afectado por artefactos/dispositivos 

informativos e comunicativos em resposta às necessidades dos indivíduos neste que é o novo 

paradigma - o tecnológico - das sociedades contemporâneas. Neste sentido, pretendemos 

na segunda parte deste capítulo reflectir sobre a proliferação e massificação do dispositivo 

tecnológico, mais especificamente, o telemóvel como potenciador da comunicação; e sobre a 

possibilidade deste dispositivo se constituir como objecto estético.

1.2. Massificação e contemplação do dispositivo comunicacional- telemóvel.

  O período precedente à Revolução Industrial, definia-se pela modernidade e embora apenas 

por uma pequena minoria, o indivíduo social dominava a ‘simplicidade da máquina’ na produção 

final do produto, num contexto meramente fabril. O indivíduo colocava-se numa posição de 

trabalhador com determinadas tarefas em que a comercialização era o fim a alcançar. 

  Não obstante, o entendimento acerca dos meios tecnológicos e especialmente as relações 

entre a tecnologia e o indivíduo/trabalhador parecem tomar hoje diferentes contornos. A pós-

-modernidade define-se pelo consumo e, por isso, pela abrangente oferta tecnológica ao 

indivíduo como símbolo de exuberância, desejo, conhecimento e poder, dominante da sociedade 

capitalista. 

  Ora, se o período moderno se afirmava por uma atitude de magnificiência e ‘respeito’ 

sobre as ‘novas tecnologias’ daquele tempo, agora a sociedade contemporânea é sinónimo 

de massificação e banalização (tecnológica), em que já não é relevante a capacidade técnica 

entendida pela dimensão grandiosa (com finalidade produtiva), mas antes, com um sentido 

de deslumbramento, pela dimensão miniaturizada que é capaz de abarcar um conjunto de 

possibilidades técnicas que manipulam o indivíduo social e, paralelamente, potenciam 

a exploração de diversos meios comunicativos. isto leva a pensar que o indivíduo vive na 

espectacularidade social e técnica, na qual o objecto miniaturizado do período pós-industrial 

ganha cada vez mais afirmação. 

  Verifica-se, portanto, a transformação do próprio entendimento e visão do indivíduo 

relativamente à relação com os meios tecnológicos. Assim, também o surgimento do dispositivo 

[7]  sturKen, Marita -   sturKen, Marita - Practices of Looking: an introduction to visual culture. New York: Oxford University Press, 
2004. p.116: ‘We look at technologies (specifically visual technologies) as the products of particular social and 
historical contexts.’ tradução minha.
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tecnológico resulta da transformação económica, cultural e visual, como resposta ao avanço da 

tecnologia e às necessidades humanas, o qual é, amiúde entendido como prolongamento do 

corpo. tudo isto centrado no desenvolvimento do capitalismo que veio permitir a proliferação 

e massificação de dispositivos na sociedade. Hoje, a dificuldade em encontrar um espaço que 

não contenha um dispositivo é uma realidade, assim como, encontrar um momento em que o 

indivíduo não se deixe contaminar, controlar e modelar por um determinado dispositivo.

  entenda-se por isso, a noção de ‘dispositivo’ que se pretende abordar neste contexto. 

o conceito dispositivo tem origem no latim - dispositus e disponere - que significa dispor ou 

colocar, o qual se apresenta como um mecanismo propenso à obtenção de um determinado 

fim. Ora, segundo o filósofo Giorgio Agamben o dispositivo é ‘(...) qualquer coisa que tenha de 

algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes’8. (aGaMBen, 

2007, p. 31)

  contudo, o dispositivo não se resume apenas a um efeito singular sobre os comportamentos 

e discursos de indivíduos, ou sobre a corporização num determinado objecto. age também, 

segundo um carácter colectivo e heterogéneo, isto é, pode-se constituir a partir de um 

mecanismo, um conjunto de equipamentos e serviços em função de um determinado objectivo: 

controlar uma situação, seja ela de segurança, policial, cénico, cinematográfico, entre outros. 

deste modo, as raízes dos dispositivos estão inerentes ao processo evolutivo dos indivíduos, 

para fazer face a desejos, necessidades colectivas ou mais específicas no que diz respeito aos 

processos de comunicação, sempre com uma função estratégica concreta.

  como referência e produto da sociedade, o dispositivo constitui-se num mecanismo de 

estratégias no sentido em que parece, cada vez mais, contaminar, e influenciar o indivíduo 

em qualquer momento e acção, nas suas relações de poder e saber, isto é, um conjunto de 

práticas e mecanismos que objectivamente tencionam ‘responder’ a uma urgência para obter 

um efeito mais ou menos imediato. 

      Tendencionalmente político, o pensamento filosófico de Agamben direcciona-se para 

a questão da propagação e acumulação de dispositivos de que a sociedade de consumo é 

‘alvo’, chamando atenção para aqueles objectos, como telemóveis, computadores, televisões, 

que despertam na sociedade de consumo e da comunicação um fascínio e sentimento de 

‘felicidade’. o autor refere que: ‘na raíz de todos os dispositivos está um desejo de felicidade 

humana, demasiado humana e a apreensão como subjectivação deste desejo no interior de 

uma área separada constituem a potência específica do dispositivo.’9 (aGaMBen, 2007, p. 

37) 

  Segundo o filósofo italiano, no desenvolvimento do dispositivo, qualquer um possui 

processos de subjectivação e por isso, a generalização do uso não pode ser encarado de forma 

[8]  agamben utiliza a noção dispositivo a partir da apropriação do pensamento de Foucault: ‘en donnant une 
généralité encore plus grande à la classe déjà très vaste des dispositifs de Foucault, j’appelle dispositif tout ce qui 
a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de 
contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants’. tradução minha.

[9] ‘(...) désir de bonheur humain, trop humain et la saisie comme la subectivation de ce désir à l’intérieur d’une 
sphère séparée constituent la puissance spécifique du dispositif’. Tradução minha. 
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global. um outro autor, Jacques rancière, refere-se à subjectivação como a ‘colectivização 

das capacidades implementadas’ (ranciÈre, 2008, p. 102) em cenários onde a dissensão10 

fosse entendida como aspecto positivo das capacidades de cada um. assim, no ensaio As 

Desventuras do Pensamento Crítico (2008), o filósofo francês reflecte sobre a tradição crítica 

através do discurso e reflexão de algumas manifestações artísticas contemporâneas, sempre 

num cruzamento social, económico e político.

  Mas direccionemos, especificamente para aquele que é o nosso objecto de estudo nesta 

investigação: o dispositivo-telemóvel. Enquanto dispositivo e nova mercadoria comunicativa, 

este objecto altera dramaticamente as vivências social e cultural ao criar novas práticas 

sociais e reorganizar novas formas de relacionamento e interação nos espaços urbanos, nesta 

sociedade contemporânea onde se encontra exacerbada a sensibilidade. constitui-se na 

corporização de sistemas informativos e comunicativos inerentes à sociedade de comunicação, 

como necessidade de um novo mecanismo (electrónico) na mediação das relações sociais da 

sociedade de massa e consumo. 

  Mario Perniola no ensaio Contra a Comunicação (2005)  refere-se às origens da comunicação 

das sociedades contemporâneas com influência na cultura, política e arte, e que se dirigem ao 

público, aparentemente de forma democrática e transparente mas, no entanto, afirma-se pelo 

oposto, isto é, pelo ‘obscurantismo’ e pela aproximação a uma espécie de secretismo mas que 

não chega a sê-lo, pois segundo o autor, em vez de esconder e preservar uma determinada 

ideia, a comunicação tende a dissolver todos os conteúdos.

  neste sentido, a comunicação apresenta-se na contemporaneidade como uma espécie de 

problema totalitário inerente ao consumo, no sentido em que pretende conter superficialmente 

tudo quanto constitui a realidade social. seria aquilo que Perniola designa de ‘desejo 

de protagonismo e afirmação’. (PERNIOLA, 2005, p. 20) Assim, esta aparência de uma 

comunicação directa à sociedade parece democrática aos olhos do filósofo italiano. No entanto, 

a noção de comunicação opõem-se ao do conhecimento. A própria sociedade da comunicação 

de massas contém falta de informação, falta de verdade pela capacidade de se tornar sedutora 

e manipuladora das mensagens. Pensemos, como exemplo, nos spots televisivos ou cartazes 

publicitários que tendem a comunicar de uma forma falaciosa com o pretexto de seduzir e iludir 

o indivíduo para determinada mercadoria, fazendo com que acreditemos ingenuamente.

  Também como resultado da comunicação, as potencialidades oferecidas pelo telemóvel 

fazem surgir ou reflectir sobre duas novas questões: a primeira relacionada com o uso 

independente dos telemóveis que causa uma nova relação entre espaço público e espaço 

privado: a privatização do espaço público; a segunda com a imaterialidade potenciada pela 

ligação à própria ferramenta, isto é, a existência de um controlo tecnológico ‘inteligível’ sobre 

as acções do indivíduo no acto de comunicar.

  Com a consciência da banalização deste objecto na nossa cultura, o telemóvel é detentor de 

[10]  ranciÈre, Jacques - ‘as desventuras do Pensamento crítico’. in  Política/Politics, Edição/ Copy-editing: 
Fundação de serralves, 2008, p.102. o conceito de dissensão é utilizado por Jacques rancière para designar 
a diversidade de opiniões, isto é, as diversas formas de se construir a realidade sobre a capacidade de ver, 
compreender e discutir de cada um, pois para o autor ‘a inteligência colectiva da emancipação não é a inteligência 
de um processo global de submissão’. 
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grande capacidade técnica corporizando tecnologicamente todo um conjunto de conhecimento 

e saber que potencia a exploração das funcionalidades introduzidas em prol de processos 

comunicativos. Enquanto potencial da comunicação, o telemóvel é programado para despoletar 

determinadas funções no processo comunicativo, no processo oral e escrito, portanto, no 

contacto com o mundo exterior, através de interfaces e a partir da manipulação de um conjunto 

de imagens produzidas pelo dispositivo.

  este dispositivo mass mediático amplia, desta forma as nossas capacidades perceptivas 

envolvendo-nos em acções de interacção à distância através da mobilidade, permitindo 

transcender ‘limitações’ geográficas, ao criar mecanismos estratégicos para o alcance de um 

relacionamento e participação mais efectivas do dispositivo como o utilizador nesta forma de 

mediação comunicativa.

  O telemóvel será um dos dispositivos ou, talvez, aquele com maior referência na sociedade 

contemporânea, da mesma forma que por exemplo, a televisão11 era uma referência da 

sociedade de consumo dos anos 60. este dispositivo é um ícone social, a corporização de 

uma espécie de fetiche tecnológico12 e de mercadoria à qual a sociedade da comunicação não 

parece escapar. É para o meio social uma imagem reveladora de aparências, status e marca 

que consecutivamente altera a noção de qualidade para uma lógica de quantidade e objecto 

supremo - quase numa atitude Pop.

  O fascínio que envolve o telemóvel, assim como outros dispositivos tecnológicos da 

pós-modernidade, deriva da tentativa da sociedade capitalista incutir em nós a ideia de 

encantamento/deslumbramento da cultura de massas com estes objectos mass mediáticos. 

Muito provavelmente porque a sociedade, mais do que pensar nos interesses do indivíduo, 

pensa nos seus interesses, em comercializar: o repensar, redesenhar, personalizar o objecto 

em função da reacção fascinada e por isso, do sentir posterior do indivíduo; e o indivíduo como 

reflexo desse ’manipulado’, falacioso do ‘sentir sócio-cultural’ do qual é dependente e inerente 

à sociedade. 

  o conceito de sensologia13 proposto por Mario Perniola, como essa forma de sentir 

colectivo, vem precisamente realçar a sensibilidade da sociedade contemporânea na qual  ‘(...) 

as pessoas se parecem qualificar com base nos seus comportamentos que com base nas 

suas convicções’ (Perniola, 2005, p. 93) e em que ‘(...) o público tornou-se uma espécie de 

tábua rasa extremamente sensível e receptiva mas incapaz de reter para além do momento da 

recepção e da transmissão o que nela foi escrito.’ (Perniola, 2005, p. 92)

  Ao deixar que o indivíduo torne o seu telemóvel mais de acordo com os seus gostos, 

deixa que o indivíduo social o personalize e, consecutivamente, este deixa-se influenciar pelas 

possibilidades oferecidas, pelo uso comum do dispositivo comunicacional em função do carácter 

[11]  a televisão caracteriza-se como um mass media emergente dos anos 60, um dispositivo que comunica e 
interfere de tal forma nos indivíduos, objectos que acaba por transformá-los em ícones. 

[12]  a noção de fetiche resulta da admiração perante o avanço tecnológico na sociedade contemporânea aliado à 
segurança e comunicação. O telemóvel é um objecto exemplificativo do fetiche mundial devido à propagação deste 
dispositivo e a admiração em qualquer parte do mundo, que valoriza a comunicação como resultado da mediação 
tecnológica em detrimento da tradicional-comunicação verbal e presencial.

[13]  Perniola, Mario, 2005. pp.12-13.
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mercantil. a sociedade revela-se dependente desta forma geral ou colectiva que penetra em si 

e que se estende genericamente em qualquer forma de sentir.

  não obstante, esta imagem de felicidade ‘comprometida’ com o dispositivo de que a 

sociedade consumista nos mostra e tenta convencer, espelha um pensamento de falsidade, 

no sentido em que não ficamos fascinados pelo carácter formal do dispositivo mas pelas 

potencialidades que este nos oferece e pelo desejo contínuo de querer sempre mais. 

  uma vez mais Perniola relembra que, a noção de desejo14 é essencial para o entendimento 

da dinâmica da base da sociedade da comunicação de massa e por isso dos dispositivos 

de comunicação. Seguindo a reflexão lacaniana o autor diz que o ‘(...) desejo não está 

relacionado com o objecto mas com uma carência e por isso, ao contrário da necessidade é 

infinito e insaciável’ (PERNIOLA, 2005, p. 46), isto é, parece resumir-se à impossibilidade de 

satisfação. 

  No seguimento da ideia de Perniola, também o filosofo francês Jacques Rancière, refere- 

-se aos nossos desejos como obedecendo a uma ‘lei do mercado’ e chama, por isso, a atenção 

para uma espécie de ‘culpa’ que podemos vir a carregar, por um lado, porque alimentamos a 

ideia da negação dessa mesma culpa, isto é, a consciência da inexistência de algo15 e, por outro, 

porque ‘(...) contribuimos, através do nosso próprio consumo de mercadorias, espectáculos e 

protestos, para o reino infame da mercantilização e da equivalência’. (ranciÈre, 2008, p. 

89)

  uma realidade que parece que não queremos ver mas que alimentamos euforicamente por 

via do consumo, com uma ‘vontade de vencer a todo o custo’ que, amiúde, direcciona  para 

aquilo que Perniola designa de actos e ‘atitudes violentas’ ou para o que rancière designa 

de forma de ‘terrorismo e protesto político’ (ridicularizado no espectáculo) que dão forma a 

esta ‘lei do mercado’. É a partir deste contexto interdisciplinar e reflexivo sobre as grandes 

transformações ocorridas nos últimos tempos, que o político e económico se cruzam com 

questões sociais, culturais e estéticas na (nova) configuração da sociedade na qual se vive.

  Esta   lógica da economia como força e ideia positiva para a sociedade capitalista apresenta- 

-se ao serviço do consumo cultural e técnico, ‘contaminação aliciante’ da comercialização à qual 

Jacques rancière designa de ‘besta’/’monstro’, capaz de agarrar os desejos e as capacidades 

dos indivíduos. com os exemplos artísticos dados pelo autor no ensaio, parece haver uma 

afirmação de que a arte é indissociável da política, uma vez que também a arte é indissociável 

do contexto social e da vida dos indivíduos. exemplo disso é: ‘ (...) um manequim de lingerie 

feminina junto a um cartaz comunista (...) é uma questão de mostrar que na realidade essas 

coisas «formam um conjunto», que fazem parte do mesmo processo, ainda que o ignoremos, 

ainda que queiramos ignorá-lo’. (ranciÈre, 2008, p. 84)

  contudo, aquilo que se pretende é a proposta de uma resistência a esses valores de 

consumo do capitalismo para dar lugar a uma lógica de cariz contemplativa através da 

[14]  Perniola, Mario, 2005. a noção de desejo apresenta-se no ensaio de Mario Perniola no seguimento do seu 
pensamento comparativo da comunicação com o desejo sexual, na impossibilidade de se satisfazer. 

[15]  Jacques rancière refere-se ainda, a duas formas de ignorância como parte da sociedade contemporânea de 
consumo: a incapacidade de compreender e a vontade de ignorar. o autor diz ainda, que a ignorância é uma falta de 
conhecimento e uma vontade de a negar. destaca por isso, o sentimento de culpa no ‘coração da negação’.
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produção artística; um olhar mais atento e específico na leitura estética do objecto, já não 

como ícone da sociedade contemporânea comunicacional, mas para um objecto com valores 

simbólicos desprovidos de sentido lógico de comunicação mas que, no entanto, não signifique 

o desprendimento com o social.

  Propõem-se uma subversão das ideias e dos actos que condicionam a lógica (universal) de 

qualquer dispositivo, neste caso o telemóvel, e que direccionam as operações comunicativas 

dos mesmos, para a criação de novas possibilidades, não necessariamente previstas, e por 

isso não necessariamente comunicativas. neste sentido, de que modo se pode desactivar o uso 

frequente do dispositivo, que não esteja mais ligado ou comprometido a uma lógica económica 

e social de consumo, para dar lugar à liberdade e à consideração do carácter mais singular 

da linguagem artística? Será isso possível? Será que há espaço para a afirmação do valor 

simbólico do dispositivo comunicacional -o telemóvel- com base numa linguagem artística? 

  a possibilidade de priveligiar os gestos de cada indivíduo pode dar início à problematização 

que se apresenta. a partir de um texto intitulado Arte, Política, Inoperatividade  (2008), Giorgio 

agamben refere-se ao indivíduo que contempla a si próprio ao considerar essenciais os próprios 

gestos, a própria liberdade. assim, a estratégia pode ser mais profunda e estar entre o indivíduo 

e o seu ‘gesto sentido’ e libertador contra o uso comum do dispositivo: 

 ‘Não somente, portanto, as prisões, os manicómios, o panóptico, as escolas, as confissões, 

as fábricas (...) , cuja conexão com o poder é em certo modo evidente, mas também a caneta, 

a escrita, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os 

telemóveis e - porque não - a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos 

(...)’. (aGaMBen, 2007, p. 31)

  deste modo, a ‘operação inoperativa’16 proposta por agamben poderá ser a via para enfatizar 

a importância dos gestos e sentidos de cada indivíduo, tornando inoperativas as acções sociais 

e económicas. Pode constituir-se como uma das formas possíveis para uma utilização artística, 

numa forma de relação de poder ao nível dos sentidos e do agir. não muito distante do discurso 

do autor, a intensidade do sentido e o que se apresenta à imaginação constitui no indivíduo 

ele próprio o valor. Adquire aquilo que Perniola designa de economia/captação dos valores 

simbólicos da sociedade pós-industrial, que envolva todos os comportamentos, atitudes e 

‘habitus’.  

  Desta forma, a arte afirma-se de forma peculiar no acto de comunicar e por isso, na 

resistência ao poder evidente quer seja económico como comunicacional, isto é, na eliminação 

do carácter comunicacional e utilitário em função da exposição do valor simbólico. A estratégia 

ou a possível eficácia pode estar na forma de ‘discrição’ à qual Perniola refere no ensaio Contra 

a Comunicação (2005) ou mesmo na ‘sombra’, em um outro ensaio do autor -El Arte y Su Sombra 

(2002) - que constitui um afastamento necessário para com o aliciamento da mercadoria e que 

retira à arte a transparência que pode haver como resultado da comunicação: 

 ‘(...) alternativa aos efeitos da comunicação num sentimento estético das coisas que não seja 

[16] inoperatividade é o conceito utilizado por Giorgio agamben para desmontar determinada acção, isto é, o autor  inoperatividade é o conceito utilizado por Giorgio agamben para desmontar determinada acção, isto é, o autor inoperatividade é o conceito utilizado por Giorgio agamben para desmontar determinada acção, isto é, o autor 
não pretende uma atitude passiva, mas antes, uma acção que contrarie e que torne inoperativa as acções ou 
operações tanto económicas como sociais. 
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muito distante das necessidades e das expectativas reais dos indivíduos, mas que também não 

seja vítima do ganho imediato e do sucesso a qualquer preço’. (Perniola, 2005)

  É a possibilidade da estética se situar entre as necessidades dos indivíduos e o valor 

simbólico, permitindo assim, relacionar a acção com a vida material, no sentido em que o ser 

humano se revela continuamente necessitado e, por isso, ‘os aspectos materiais da existência 

e o desejo de reconhecimento desempenham um papel essencial’. (Perniola, 2005, p. 67)

  deste modo, na amplitude da abordagem sobre o dispositivo, não se pretende que o 

problema do mesmo se reduza ao seu bom uso mas pelo contrário, segue-se a ideia de uma 

linguagem poética e simbólica onde seja possível devolver ao indivíduo a capacidade gestual 

absoluta e integral em detrimento de gestos controlados e comportamentos manipulados 

pelos dispositivos comunicacionais, como o caso do telemóvel que coloca o indivíduo perante 

situações abstractas e manipuladoras em favor da velocidade do tempo. 

  Enquanto que a ‘economia do tempo’ se afirma fulgurante na sociedade capitalista, como 

resultado de um desejo e interesse fugaz e excessivo no consumo, o tempo (simbólico) 

pretendido e entendido no campo da arte, diz respeito ao ‘sentir’ de carácter tendencionalmente 

contemplativo como consequência do ‘prazer estético’17, isto é, a impossibilidade de se definir 

um tempo a um bem simbólico. Este deveria ser um meio estratégico para conferir ao carácter 

estético um poder autónomo que causaria efeito não só na arte como na vida. 

  A vida é constituída por bens simbólicos que, por sua vez, fazem os indivíduos sociais, em 

determinado momento, vincularem-se a uma situação ou objecto preciso. Um bem simbólico é 

parte essencial da vida material e social dos indivíduos ocupando, por isso, um importante lugar 

e muito peculiar também na arte, através da importância e do contributo dos procedimentos 

críticos como formas de reflexão para o desenvolvimento artístico. 

  Deste modo, pensa-se que também as potencialidades tecnológicas podem fazer parte da 

essência poética da arte e do próprio dispositivo. O telemóvel pode-se constituir como mais uma 

ferramenta crítica e artística na ‘destruição’ da ideia de dispositivo comunicacional, provando 

a capacidade de transformação do próprio objecto. Este parece ser mais um dispositivo 

promissor para a criação poética e da afirmação de uma ordem simbólica em inúmeros campos, 

especialmente naqueles onde a comunicação é factor preponderante. a arte será possivelmente 

um deles. 

[17]  Perniola, Mario, 2005. p. 62.
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ii. do relacionaMento (iM)ProvÁvel da arte coM o disPositivo coMunicacional

Pretende-se no capítulo ii da dissertação realçar (em 2.1), a importância da diversidade 

de meios e suportes que encaminham a arte para a produção multidisciplinar de um 

objecto artístico. neste contexto, espera-se que os autores escolhidos, quer venham 

de reflexões críticas teóricas como Hall Foster e Rosalind Krauss (entre outros) ou de 

um questionamento por via da reflexão sobre objectos artísticos produzidos por artistas 

(como por exemplo richard serra e stan douglas) possam contribuir para o entendimento 

clarificado e pertinente, bem como, para o enriquecimento da reflexão que se apresenta. 

em 2.2. lança-se um breve olhar sobre dois projectos artísticos (de antoni Muntadas e 

do colectivo Jodi) cujo trabalho centra-se na utilização de meios tecnológicos para a 

problematização da questão comunicativa, num cruzamento entre a forma peculiar da 

comunicação artística e a comunicação da vida social.

E, finalmente, apresenta-se no último subcapítulo desta segunda parte da dissertação 

(2.3) o vídeo, como uma ‘nova’ e pertinente ferramenta contemporânea no panorama 

artístico. na breve contextualização que será feita apresenta-se um conjunto de artistas 

que se revelam pertinentes na abordagem do vídeo na arte e do enquadramento nesta 

reflexão (caso de Vito Acconci, Dan Graham e Bruce Nauman entre outros). No entanto, 

note-se que o texto construído (relativo ao vídeo) é apenas uma introdução ao tema, 

com a referência a alguns artistas que se considera serem paradigmáticos e com um 

percurso que é já histórico. Neste sentido, tem-se a consciência de que ficam excluídos 

uma grande quantidade de artistas que estariam aqui incluídos mas que, por falta de 

espaço, não será possível incluir.
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2.1. Arte e técnica no contexto pós-medial

 no ensaio de Walter Benjamin, A obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica1 

(1992), o autor referia-se ao surgimento de novas potencialidades artísticas, principalmente 

numa dimensão política, como resultado da reprodutibilidade técnica das sociedades. Benjamin 

introduz a noção de que a tecnologia se afirmou não só na realidade social, como também, na 

realidade artística o que, segundo o autor, acabou por afectar a experiência e a recepção da 

obra de arte. na perspectiva de W. Benjamin, a introdução da técnica fez com que a obra de 

arte se destituísse de singularidade e unicidade, ‘conquistada’ em tempo anteriores (como no 

caso da introdução da fotografia e o aparecimento do cinema) e por isso daquilo que o autor 

designava por aura da obra de arte, dizendo: 

 ‘o que murcha na era da reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura. (...) essa decadência 

assenta em duas circunstâncias que estão ligadas ao significado crescente das massas, na 

vida actual. ou seja: ‘aproximar’ as coisas espacial e humanamente é actualmente um desejo 

das massas tão apaixonado como a sua tendência para a superação do carácter único de 

qualquer realidade, através do registo da sua reprodução. cada dia se torna mais imperiosa a 

necessidade de dominar o objecto fazendo-o mais próximo na imagem, ou melhor, na cópia, na 

reprodução’. (BenJaMin, 1992, pp. 79-81)

 o recuo a este ensaio de W. Benjamim que aqui é tido em conta, serve como breve referência 

e ponto de partida para a análise que se pretende fazer em torno das relações e cruzamentos 

entre arte e tecnologia. O seu pensamento constrói uma visão positiva a partir da importância 

da mediação tecnológica para a criação e produção artística, fruto da massificação cultural, 

capaz de despertar na arte novas formas de produção e percepção. segundo a perspectiva de 

Fernando José Pereira no texto Arte e Experimentação - ‘A Ideia de Obsolescência Frente ao 

Presente Tecnológico’, W. Benjamin está:

  ‘antes de mais, a revelar uma compreensão das novas relações estabelecidas pelo sujeito 

com o mundo, agora tecnológico, que o rodeia: a necessária consciência de que a experiência 

está a falhar ao ser condicionada pelo tempo, pelo instante’. (Pereira, 2006, p. 458)

 não obstante, a visão de Benjamin corresponde a um tempo que já não é o nosso mas 

que não deixa de ser uma visão moderna do período artístico que se fazia sentir, e um indício 

influente na pós-modernidade. Numa visão crítica e cultural sobre a arte contemporânea, Hal 

Foster, a partir da problematização da noção de ‘fim da arte’ na era moderna introduzida por 

Danto, refere-se não de forma directa ao fim das artes ‘tradicionais’ como a pintura e a escultura, 

mas antes à ‘inovação formal e significado histórico desses media’2. (Foster, 2002, p. 123)

 no ensaio Design and Crime (2002), se por um lado, Foster recordava o ‘fim da arte’ de 

[1]  apesar de conferir uma atenção especial ao cinema, propõe uma nova experiência com a obra de arte, mais   apesar de conferir uma atenção especial ao cinema, propõe uma nova experiência com a obra de arte, mais propõe uma nova experiência com a obra de arte, mais 
próxima da realidade industrial.

[2]  ‘(...) what was at issues was the formal innovation and historical significance of theses mediums’. Tradução 
minha.
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danto, no sentido da abertura para uma arte ‘pluralista’3 baseada em novas práticas artísticas, 

a partir de uma multi-culturalidade do campo; por outro, havia ainda, a noção de uma atitude 

pós-estruturalista assente na importância da representação das práticas sociais e, ainda, na 

importância da ‘prática da imagem’. 

 Mas o que vem depois da arte?4 Foi de forma semelhante que H. Foster colocou a questão. 

não pretendendo discordar com estas visões Foster fomenta a ’resposta’ em torno daquilo que 

o ‘fim da arte’ pode despoletar no âmbito artístico e segundo uma visão contemporânea, tendo 

em conta que ‘(...) vivemos na emergência não somente da pintura e escultura modernista 

mas nas desconstruções pós-modernistas dessas formas, na emergência não só pré-guerra 

das vanguardas mas também da ocorrência do período pós-guerra das neo-vanguardas.’5 

(Foster, 2002, p. 125)

 Assim, a questão levantada relativamente à arte pós-moderna iria ser ‘trabalhada’ quer 

a nível crítico (apontando para as possibilidades críticas no presente e as alternativas) como 

artístico no evocar de práticas direccionadas para uma ‘semi-autonomia do género ou do 

medium mas num sentido reflexivo que abre em discussões sociais’: um mundo fechado que 

abre para o mundo.6 (Foster, 2002, p. 130) também os artistas viram de forma positiva, por 

um lado, o avanço tecnológico e por outro, o fim das artes ‘tradicionais’ como ponto de ‘viragem’ 

para uma prática expansiva, na subversão das técnicas tradicionais e dos próprios espaços, 

isto é, quer ao nível das transformações formais como das temporais da produção artística. 

 Pois estas ideias não se afastam muito do pensamento crítico de rosalind Krauss. com 

uma visão sobre a arte conceptual, R. Krauss vê o período pós-moderno não como o ‘fim da 

arte’ mas antes, como fim das artes individuais como medium específico. A possibilidade da 

mediação através da diversidade de meios pode-se constituir na perspectiva da autora, como 

carácter único. no ensaio A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium 

Condition, a partir do pensamento de clement Greenberg, r. Krauss amplia a noção modernista 

das formas da ‘arte pura’ (no que respeita à pintura e à escultura) para as formas e materiais/

conteúdos da arte na era do pós-medium, no sentido de alcançar a autonomia artística nas 

mais variadas formas e lugares. a autora diz: 

 ‘A arte conceptual viu-se a si própria a segurar uma mais alta pureza da Arte, para que 

no curso pelos canais da distribuição de mercadorias ela não só adoptasse qualquer forma 

que precisasse mas, por uma espécie de defesa homeopática, evitaria os efeitos do próprio 

mercado.’7 (Krauss, 2000, p. 11) 

[3]  Conceito apresentado pelo fi lósofo Arthur Danto para se referir ao ‘fi m da arte’ como início de uma arte liberal.  Conceito apresentado pelo filósofo Arthur Danto para se referir ao ‘fim da arte’ como início de uma arte liberal.

[4]  FOSTER, Hal, 2002, p.125. ‘What comes after these ends, or perhaps (...) in lieu of them?’ Esta foi a pergunta   FOSTER, Hal, 2002, p.125. ‘What comes after these ends, or perhaps (...) in lieu of them?’ Esta foi a pergunta 
colocada por Hal Foster para o entendimento da arte pós-moderna. Tradução minha.

[5]  ‘(...) that we live in the wake not only of modernist painting and sculpture but of post-modernist deconstructions of 
these forms as well, in the wake not only of the prewar avant-gardes but of the postwar neo-avant-gardes as well.’

[6] Foster cita a afi rmação ‘a closed world that is open to the world’ para realçar a atitude do artista  Foster cita a afirmação ‘a closed world that is open to the world’ para realçar a atitude do artista 
contemporâneo.

[7]  ‘Conceptual art saw itslef securing a higher purity for Art, so that in fl owing through the channels of commodity   ‘Conceptual art saw itslef securing a higher purity for Art, so that in flowing through the channels of commodity 
distribution it would not only adopt any form it needed but would, by a kind of homeopathic defense, escape the 
effects of the market itself.’ Tradução minha.
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 Mas pensemos ainda, na noção de ‘escultura no campo expandido’(1979) introduzida pela 

autora. Inicialmente não muito bem compreendida, esta ‘novidade’ artística definia-se já numa 

relação intrínseca de variados meios, para os quais a arte reclamava uma autonomia não só do 

trabalho artístico mas fundamentalmente dos meios para o resultado ‘final’. Desta forma, já não 

havia uma separação de meios na qual se privilegiasse a ‘pureza’ específica do medium, mas 

antes uma Arte (geral) que envolvesse um conjunto de práticas, segundo uma relação lógica 

entre as mais variadas possibilidades, numa atitude contra a separação da vida e da arte, do 

artista e do público/espectador.

 na perspectiva de r. Krauss, se Joseph Kosuth foi provavelmente o artista que melhor 

se referiu à noção da arte do período pós-moderno, ao dizer que a especificidade dos meios 

começam a ‘funcionar’ em conjunto, numa unidade para a definição de uma Arte mais genérica 

-art-in-general (Foster, 2002, p.10); então, talvez richard serra tenha sido o artista que 

visualmente melhor reformulou a questão do medium estético ao ter a ‘audácia’ de alterar 

de forma perspicaz os próprios suportes da arte. Casting (1969-91) será possivelmente um 

dos trabalhos do artista que define claramente a autonomia do medium e a articulação das 

tipologias.

         

          casting, richard serra, 1969-91

 o trabalho de richard serra ao não se enquadrar mais num determinado formato e, por 

isso, numa dimensão limitada, transfere-se, numa espécie de processo de rotação, para 

outros suportes ou espaços: no caso de Casting, para o chão. também este é um processo de 

redefinição da forma e naquilo que Rosalind Krauss chama de: ‘(...) articulação dos vectores/

direcções que conectam os objectos e as disciplinas.’ (Krauss, 2000, p. 26)

 neste sentido, tanto o trabalho de serra como o panorama geral artístico, procuram da melhor 

forma as possibilidades expressivas na articulação do ‘campo como o próprio medium’8 para 

construir uma arte no sentido único. (Krauss, 2000, p. 26) o medium afirma-se heterogéneo, 

não só como suporte mas também conteúdo, inserido numa nova lógica, naquilo que R. Krauss 

considera de especificidade diferencial: uma espécie de sentido único ao agrupar todas as 

possibilidades, mas diferencial na questão matérica e física do suporte.

[8]  ‘(...) expressive possibilities or conventions that would articulate this fi eld as a medium.’  Tradução minha.  ‘(...) expressive possibilities or conventions that would articulate this fi eld as a medium.’  Tradução minha.‘(...) expressive possibilities or conventions that would articulate this field as a medium.’  Tradução minha.
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 ambos os autores parecem negar e fazer frente à comercialização dirigindo o seu discurso 

de tom ‘comercial’ para uma subversão desse uso através do trabalho com os próprios sistemas. 

Enquanto que Krauss propõem uma especificidade diferencial, na qual, no ensaio a autora 

apresenta artistas como richard serra e Marcel Broodthaers; Hal Foster, apresenta quatro 

especificidades/possibilidades: espectral, assincrónico, traumático, incongruente.9 (Foster, 

2002, p. 130) rachel Whiteread e stan douglas são apontados, pelo crítico, como exemplos 

importantes para o entendimento dos novos suportes no panorama artístico contemporâneo, 

no qual essencialmente o tempo ganha importante sentido. 

 Assim, a importância da mediação tecnológica na contemporaneidade abre a possibilidade 

do medium para a  questão temporal da própria tecnologia, introduzida claramente por Fernando 

José Pereira quando no início se referia ao ensaio de Benjamin, sobre a experiência artística 

ainda condicionada pelo tempo e instante. ora se a arte faz parte da vida, então não pode estar 

imune à tecnologia e aos seus avanços. Por isso, não será de todo inútil pensar na forma como 

hoje a própria realidade social e tecnológica se nos apresenta. Será que conseguimos ‘despir- 

-nos’ dos interesses e desejos consumistas da novidade em favor de um entendimento do valor 

simbólico do ‘velho’ e por isso, do valor simbólico do tempo? Será que realmente sabemos o 

que queremos neste exacto momento?

 sabemos que, se pudéssemos, compraríamos hoje, por exemplo, o último modelo de 

telemóvel, com todas e mais algumas funcionalidades comunicativas, úteis ou não às nossas 

necessidades; se pudéssemos teríamos hoje o último modelo daquele computador que é 

para nós o mais capacitado, moderno e mais sedutor. Mas se esperássemos mais um par de 

meses, ou até menos, talvez pudéssemos comprar o que realmente seria o telemóvel actual 

e funcionalmente mais forte e mais moderno, o modelo mas avançado e mais rápido, ou seja, 

literalmente mais eficaz, e assim sucessivamente.

 Nesta lógica empírica, o novo e o presente ou, o actual, parecem fazer parte de um passado-

recente (mas que não deixa de ter passado). e hoje é nesta realidade que nos inserimos, num 

tempo que parece estar cada vez mais comprimido como resultado da afirmação do avanço 

tecnológico: por um lado, pela novidade que oferece a qualquer momento e, por outro, pela 

desactualização a todo o minuto causado por este último, à qual segundo F.J. Pereira: ‘(...) 

é interessante constatar a rápida sucessão de aparelhos e aparelhamentos utilizados ao 

longo dos últimos anos e a velocidade com que envelhecem aos olhos das novas tecnologias’ 

(Pereira, 2006, p. 460) que na continuidade desta lógica em torno da tecnologia cita ainda 

Pierre-Henry Jeudy: 

 ‘a rapidez de produção de objectos de comunicação leva a esse efeito de obsolescência 

que coloca o objecto fora do circuito e lhe restitui o seu mistério. assim se passa com os 

primeiros televisores ou com as primeiras calculadoras. toda essa corte de «novos» objectos, 

já obsoletos, cuja função consistia em substituir o objecto pela imagem, recupera o seu estatuto 

de objecto graças à perda da sua utilidade.’ (cit. por Pereira, 1995, p. 460)

 A condição de obsolescência tecnológica, ou do objecto obsoleto, é introduzida de forma 

pertinente para a compreensão da questão temporal inerente aos processos tecnológicos que 

[9]  Conceitos enunciados por Hal Foster: ‘traumatic’, ‘spectral’, ‘nonsynchronous’, ‘incongruent’.   Conceitos enunciados por Hal Foster: ‘traumatic’, ‘spectral’, ‘nonsynchronous’, ‘incongruent’. 
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acabam por transformar o próprio objecto técnico enquanto meio funcional e, por isso operativo, 

em objecto destituído de poder técnico para passar a ter uma carga meramente simbólica. 

neste sentido é importante pensar que: ‘(...) a passagem à condição de obsoleto, por parte do 

aparelho, possibilita a recuperação do seu estatuto objectual com valor acrescentado pela aura 

do tempo (...)’. (Pereira, 2006, p. 462)

 Parece mais claro a formação de um novo relacionamento entre o território da arte e a 

técnica, encaminhando o interesse artístico na obsolescência técnica para a autonomia 

estética do objecto. também r. Krauss refere-se à obsolescência como capaz de conferir ao 

objecto potencial simbólico e formal, na produção artística contemporânea. Exemplo disso é o 

trabalho do artista Broodthaers ao coleccionar objectos ‘desactualizados’10 (Krauss, 2000) e 

destituídos das funções originais, numa atitude artística contra o consumo.

 reclamando essa mesma autonomia da experiência estética evocada do ‘vir depois da 

arte’, Hal Foster propõe o conceito de ‘mnemónico’11 (Foster, 2002) como forma de recuperar 

o material passado, da prática de todos os dias, ao passar a privilegiar o recuo a uma memória 

do velho encriptado no objecto obsoleto e agora simbólico. Também o contributo do artista 

stan douglas, mencionado por Foster no ensaio, foi fundamental para o entendimento da 

recuperação obsoleta das formas como consequência de um tempo ‘assíncrono’ (utilizando 

um dos quatro termos do autor) ao nosso, ao dizer que: 

 ‘tenho-me preocupado com utopias falhadas e tecnologias obsoletas. em grande escala, 

o meu conceito não é de salvar esses eventos passados mas reconsiderá-los: entender por 

que esses momentos utópicos não se cumpriram, que forças maiores guardaram um momento 

local um momento menor: e o que foi valioso lá - o que ainda pode ser útil hoje.’12 (cit. por 

Foster, 2002, p. 141)

 Fica claro tanto para o artista como para o território da arte contemporânea a importância 

do passado para o entendimento do futuro, do objecto livre das funcionalidades ‘biológicas’ 

para se concentrar essencialmente no valor formal e simbólico do objecto: um presente com 

‘olho e coração’ no passado e criatividade projectada num futuro.

 assim não será de todo correcto, pensar no interior da arte como puro e fechado. a arte tem 

o seu próprio corpo, no entanto, deixa-se contaminar pelo exterior. Aproximar a arte da vida, 

não de forma ingénua mas, como nos refere Perniola, fazendo com que a obra permaneça 

na poetização estética, ao deixar que a arte possa traduzir as questões sociais em questões 

artísticas e, por isso, simbólicas mas com a sua devida distância.

[10]  ‘outmoded’ conceito utilizado pela autora.   ‘outmoded’ conceito utilizado pela autora. 

[11]    ‘mnemonic’ conceito utilizado pelo autor. 

[12]  ‘I have been preoccupied with failed utopias and obsolete technologies. To a large degree, my concern is   ‘I have been preoccupied with failed utopias and obsolete technologies. To a large degree, my concern is 
not to redeem these past events but to reconsider them: to understand why these utopian moments did not fulfill 
themselves, what larger forces kept a local moment a minor moment: and what was valuable there - what might still 
be useful today’. Tradução minha.
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2.2. Um olhar sobre o trabalho artístico contemporâneo: dois casos particulares

2.2.1. Antoni Muntadas

 antoni Muntadas é uma referência artística da arte contemporânea e um exemplo no que 

confere à multidisciplinaridade de todo um trabalho que envolve fotografia, vídeo, publicações, 

televisão, internet e instalações. com raízes nas artes plásticas, Muntadas não tardou em 

questionar os meios convencionais, quando na década de 7013 se opôs de forma crítica ao 

carácter passivo da pintura, salientando a necessidade de uma abertura formal na arte, capaz 

de despoletar e estimular cada artista para a criação através de meios mais activos. É este 

contexto que despoleta em Muntadas um grande interesse por questões sociais e de consumo 

que marcam a contemporaneidade. Muntadas questiona e traduz, assim, as imagens do seu 

tempo, numa relação próxima com a realidade cultural e mediática, entre aquilo que pertence 

à realidade social (na qual estamos inseridos) e aquilo que é a resposta da arte ou a tradução 

artística desta questão.

 Partindo do social, o trabalho de antoni Muntadas direcciona-se para um questionamento, 

reflexão e interpretação em torno da organização e reprodução das formas de poder da 

sociedade contemporânea e da linguagem utilizada: política, económica e religiosa, no qual 

explora os meios de comunicação mediáticos através da utilização dos dispositivos técnicos 

que possibilitam o processo comunicativo. Faz da tecnologia o seu instrumento de trabalho, 

numa articulação entre os mass-media e as instituições de poder, onde trabalha dicotomias 

como público e privado14. 

 O trabalho de Muntadas resulta desta observação e reflexão crítica pelo quotidiano, na 

análise da relação entre a comunicação e a linguagem utilizada pelos media, uma linguagem 

estratégica e de certa forma ‘unificadora’ que parece sobrepor-se às dificuldades interpretativas. 

a televisão é um exemplo dessa diluição fronteiriça dos problemas comunicativos e um dos 

meios utilizados pelo artista no questionamento crítico às situações de poder que surgem das 

instituições e do seu mediatismo. como mass-media evidenciado da sociedade de consumo, 

a televisão é uma realidade quotidiana e que redefine mesmo, a noção de espaço. assim 

como qualquer outro produto massificado, este dispositivo incute-se no quotidiano pessoal, 

invadindo o lar, contaminando pensamentos e atitudes de cada indivíduo. apesar de pessoal, 

íntimo, o nosso lar como espaço privado e de habitabilidade traduz-se num exemplo de lugar 

consumista, que ‘acolhe’ e ‘contempla’ os produtos de consumo (público) para satisfazer e 

corresponder a todo um conjunto de necessidades pessoais. 

[13]  A década de 70 fi cou marcada por uma abertura política e uma mudança de mentalidades. A arte não foi   A década de 70 ficou marcada por uma abertura política e uma mudança de mentalidades. A arte não foi 
excepção e nela surgiu um forte questionamento por parte de diversos artistas conceptuais sobre as instituições 
artísticas e sobre questões vanguardistas.

[14]  As noções de ‘público e privado’ são conceitos que Muntadas refl ecte, não só no contexto dos seus trabalhos,   As noções de ‘público e privado’ são conceitos que Muntadas reflecte, não só no contexto dos seus trabalhos, 
mas também no questionamento do espaço atendendo à forma como os media abordam e difundem a informação. 
Veja-se a entrevista em: Fundação de Serralves - Intervenções: A propósito do Público e do Privado. Porto: Fundação 
de serralves, 1992.



30

 É pertinente pensar que dependendo do contexto, o próprio entendimento de espaço se 

transforma, da mesma forma que se transforma quando falamos da cultura consumista e dos 

objectos inerentes a esta que, de algum modo, nos manipula pelo carácter controlador e sedutor 

que exercem sobre as nossas necessidades e desejos. o artista examina criticamente essa 

forma manipuladora massiva da comunicação trabalhada pelos media, isto é, uma comunicação 

que é estrategicamente constituída da mesma forma para qualquer público, no que respeita à 

questão linguística, assim como no jogo de sedução no conjunto de imagens escolhidas e que 

evidenciam este poder comunicativo que marca a sociedade. 

 são estas estratégias televisivas que o artista considera como controladoras do social e 

que revelam nos seus trabalhos a percepção que Muntadas tem sobre a televisão, enquanto 

uma poderosa ‘ferramenta da manipulação da consciência colectiva e do seu subsequente 

apelo a uma ecologia dos media.’15 (FundaÇÃo de serralves, 1992, p. 30)

 como exemplo, a crítica à televisão enquanto um grande meio de comunicação, é visível 

numa das suas instalações -The Board Room16 (1987) com a referência não só a líderes 

espirituais, como também, evangelistas de televisão. numa articulação entre espaços sociais 

diferentes, como político e religioso, Muntadas encurta, neste projecto, a distância entre o público 

e o privado numa relação com o monitor de vídeo instalado na boca de cada individualidade 

retratada na imagem fotográfica.

    

    

               the Board room, Muntadas, 1987

 o monitor toma o lugar das bocas dos retratados, reforçando por um lado, a presença 

de uma figura tornada pública, segundo uma contextualização política-religiosa e, por outro, 

[15]  FundaÇÃo de serralves - Intervenções: A propósito do Público e do Privado. Porto: Fundação de 
serralves, 1992.

[16]  Para um entendimento mais clarifi cado da constituição da vídeo-instalação passa-se a descrevê-la sucintamente.   Para um entendimento mais clarificado da constituição da vídeo-instalação passa-se a descrevê-la sucintamente. 
a instalação The Board Room tem forma numa sala composta por uma grande mesa ao centro rodeada de cadeiras, 
como se se tratasse de uma sala de reuniões totalmente organizada. ao redor nas paredes, encontra-se uma série 
de reconhecidas individualidades do contexto político, religioso, em registo fotográfico. Os monitores de pequenas 
dimensões encontram-se dispostos na boca de cada personalidade retratada na imagem e passam a reproduzir 
discursos em cada individualidade. Muntadas cria, assim, um ambiente ‘austero,’ definido por um lado, pela ausência 
física e, por outro, pela presença simbólica das figuras retratadas.
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um meio difusor de ideologias e poder político através de discursos estratégicos quer para 

manipular como para captar atenção do público. os excertos dos discursos traduzidos com 

a utilização deste pequenos dispositivos de vídeo estimulam (visualmente) o espectador na 

procura mútua por uma singularidade e presença física, isto é, na tentativa de isolar um som, 

um discurso que mais se identifique com a própria individualidade retratada.

 Para além da problemática trabalhada em torno dos mass-media (neste caso com o recurso 

ao monitor) Muntadas cria e ‘combina’, ainda, mais duas áreas que vêm redefinir abordagens 

e dar uma nova leitura no trabalho do artista - arquitectura e design. no relacionamento destas 

disciplinas, Muntadas cria ‘espaços sociais arquétipos’17 como o caso do trabalho The Board 

Room, aqui referido, entre outros, que a par dos media desempenham um papel preponderante 

no desenvolvimento e propagação ideológica. É nesta crítica objectiva às instituições do poder 

que Muntadas afirma a relação íntima destas áreas que melhor espelham essa manipulação 

da representação da sociedade contemporânea que o artista pretende transmitir.

 Mais um forte contributo de antoni Muntadas é-nos dado através de The File Room 

(1994), onde para além do trabalho com um computador, o artista debruça-se sobre a 

emergência de novos meios com a utilização da internet, como nova plataforma do projecto 

onde há a possibilidade em interagir com o próprio trabalho.18 neste contexto heterogéneo, 

Muntadas ‘constrói’ uma poética sobre uma estratégia de desterritorialização que pretende 

essencialmente revelar os significados políticos e simbólicos que se encontram codificados 

nas representações. Permite-se o desenvolvimento artístico sobre a criação de relações de 

proximidade ou afastamento entre aquilo que pertence à memória e aquilo que ainda é parte 

do presente.

 O que é essencial reter é a afirmação da importância de uma ‘experiência contemplativa 

e individual’ (FundaÇÃo de serralves, 1992, p.42) em detrimento de uma atitude voyeur 

marcada pela sociedade massificada e defensora do consumo. O vazio que Muntadas ressalta 

dos espaços utilizados não é mais do que a tradução simbólica do seu preenchimento que 

parece acontecer com a presença mútua das imagens e dos discursos.  É importante e 

merecedor de atenção no trabalho geral do artista, esta capacidade de projectar um trabalho 

artístico interdisciplinar, conferindo aos seus projectos uma nova linguagem, que vive desta 

relação próxima entre o funcionalismo e o simbolismo. A interdisciplinaridade que aqui se parece 

desenhar, torna visível o poder (a vários níveis) que gere e define a contemporaneidade, que 

marca o consumo, a linguagem comunicativa, manipuladora e controladora ao qual a arte não 

[17]  FundaÇÃo de serralves, 1992. p.34.   FundaÇÃo de serralves, 1992. p.34. 

[18]  The File Room (1994) é um dos exemplos mais evidentes dessa postura do artista. o trabalho é integrado 
numa antiga biblioteca em chicago, constituído por uma sala limitada por paredes de metal onde se encontram 
inseridas 552 gavetas com 7 monitores (de computadores) ligados a um ponto central para que fosse possível o 
acesso à documentação referente à censura. o centro da sala possui ainda uma mesa com um outro computador 
onde possibilita aos utilizadores, através do acesso à internet, uma colaboração e contribuição para o melhoramento 
dessas bases de dados. Esta é só uma breve referência à abordagem multidisciplinar do artista e fundamentalmente 
à sua preocupação com o surgimento dos dispositivos tecnológicos como meios ‘eficazes’ e estratégicos de 
linguagem comunicativa na manipulação de ideologias da ordem do poder, em geral. no entanto, a referência ao 
uso do computador e da internet será abordada no ponto seguinte deste subcapítulo, com um olhar sobre o projecto 
Jodi.
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parece ficar indiferente. 

2.2.2. Jodi

 Jodi é o nome dado à equipa de artistas Joan Heemskerk e Dirk Paesmans, os motores 

de todo um trabalho desenvolvido a partir da década de 90 com a utilização de um dispositivo 

então emergente- o computador - com forma e conteúdo visual final numa plataforma interactiva 

criada na internet- www.jodi.org. estes artistas de origem holandesa destacam-se na net art 

através da apropriação e ‘desconstrução’/desprogramação da linguagem digital, revelando 

este medium como um potencial artístico.

Do meio informativo ao meio comunicacional...

 Reconhecidos internacionalmente e considerados como uma das figuras centrais da net 

art, os Jodi espelham uma linguagem centrada na desmaterialização de objectos a partir 

de servidores computacionais, capazes de manipular a informação multimédia, de guardar 

e processar qualquer género de documentos em formato digital. É de notar os suportes 

escolhidos e utilizados nos projectos. o colectivo utiliza o computador como veículo de serviço 

para a exploração do interior da máquina, isto é, dos softwares instalados no sentido da criação 

poética, de uma ‘nova’ linguagem visual.

 É interessante ver, por isso, esta utilização do medium que se incute e se afirma vincadamente 

no espaço mais pessoal, quer seja no espaço de habitação ou até mesmo no espaço artístico. 

a possibilidade dos computadores oferecerem um mundo carregado de informação e, por isso, 

a conexão a ele através da internet, é por si só, um exemplo da grande aproximação dos media 

com toda a realidade e a influência que exerce sobre ela.

 Também os Jodi trabalham nesta relação próxima entre aquilo que é o seu espaço 

informativo e cultural -o digital- e a internet como o espaço de grande poder comunicativo. 

exploram o que é para os artistas um espaço para se fazer arte e o melhor para o exibir. se por 

um lado, entende-se aqui um questionamento de um ‘novo’ espaço/medium como ferramenta 

e um potencial para a criação artística, por outro, o não menos pertinente meio para difundir e 

exibir o trabalho digital: ‘o computador não é só um instrumento para criar arte, mas também o 

medium para mostrá-la na internet.’19 

 www.jodi.org é, a plataforma estratégica criada pelos artistas, um espaço aberto, sem 

qualquer referência biográfica, assim como, sem qualquer pretensão económica, apresentando 

unicamente um resultado visual muito vincado e peculiar baseado na linguagem (binária) do 

computador. a forma visual que os trabalhos apresentam, são alvo de alguma reacção céptica  

e especulativa perante esta intencionalidade em desprogramar a própria linguagem na medida 

em que geram ‘erros’ deliberados ou programados que dão forma ao seu trabalho. os artistas 

[19]  entrevista em   entrevista em http://netart.incubadora.fapesp.br/portal/midias/jodi: ‘The computer is not only a tool to create art, 
but also the medium to show it within the network’. Tradução minha.
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confrontam-se variadas vezes com interpelações dos utilizadores, algumas advertências e 

correções aos ‘erros’ supostamente cometidos mas que não são mais do que resultado de um 

acidente. Há aqui uma forma de trabalhar quase obsessiva com uma linguagem que pretende 

ter um carácter codificado e performativo ao tirar partido da ‘linguagem’ da internet. 

 ‘404’ é um dos projectos em que não há qualquer sentido de fixar os erros mas, antes uma 

tentativa de os manipular intencionalmente e, por isso, de forma errada por via da utilização 

da internet. neste projecto, como em outros realizados por esta dupla de artistas, há uma 

intencionalidade de subversão da expectativa estética ao trabalhar e expor os erros que 

normalmente estariam escondidos, em substituição daquele que seria o resultado visual e final 

previsto/esperado numa situação normal. referindo-se ao trabalho do grupo, Fernando José 

Pereira no texto Accidents happens? na revista [W] art. diz que: 

  ‘o que se passa é uma inversão do sentido natural das coisas na aparência da página. 

ao contrário da situação «habitual» o que é mostrado é, normalmente, a estrutura oculta da 

página, isto é, a sua programação. O que fica oculto é o resultado visual pretendido, apenas 

acessível àqueles que conseguem chegar a níveis de manuseamento da navegação que lhes 

permita descobrir a componente onde habitualmente se esconde a programação.’ (Pereira, 

2004, p. 85)

Uma estética do caos... 

 estas estratégias visuais da linguagem digital, fazem a ponte entre aquilo que é o conceito 

crítico do grupo de artistas e o que pretende ser mostrado visualmente através dos projectos: 

‘Jodi joga um papel inalterável na história da cultura digital, porque eles concentraram-se 

conscientemente nos elementos fundamentais da sua cultura, na sua estratégia visual e 

tem ajudado a criar e definir o conceito crítico dessa cultura com o seu trabalho.’20 (cit. por 

HeeMsKerK, 2002, p. 82) neste sentido, o trabalho compreende interrupções, partes de 

códigos, mensagens de erro, e todo um conjunto de elementos codificados e encriptados da 

cultura digital que se mostram, fazendo-se ver, literalmente, pela disposição visual e estética 

no écran do computador.

 como resultado da linguagem construída através de aplicação do medium, o trabalho dos 

Jodi apresenta-se de forma caótica no écran do computador e segundo Tilman Baumgartel, o 

aspecto formal e visual do trabalho foi mesmo considerado por críticos da arte uma aproximação 

a uma ‘estética do caos’. (cit por HeeMsKerK, 2002, p. 59)

 A forma caótica visível em www.jodi.org, que é provocada pelo efeito linguístico codificado, 

pode parecer aos olhos de muitos utilizadores, quase indecifrável. ao mesmo tempo o ruído e a 

‘confusão poética’ causada no écran do computador abre espaço à interrogação e imaginação 

dos utilizadores. não parece ser uma confusão anárquica/deliberada, mas antes, uma intenção 

[20] BauMGartel, tilman (ed.) - Install.exe- Jodi. Basel: christoph Merian verlag, 2002. 
‘Jodi play an immutable role in the history of digital culture, because they have consistently concentrated on the 
fundamental elements of this culture in their visual strategy and have helped create and shape the critical concept of 
this culture with their work’. Tradução minha. 
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estratégica organizada. na perspectiva de schultz, os métodos utilizados podem-se assemelhar 

aos de um escultor ou pintor, no sentido em que também estes tentam encontrar a melhor 

forma de aproximação com o seu material. (cit por HeeMsKerK, 2002, p. 83)

            

            http://wwwwwwwww.jodi.org/100cc/hqx/i903.html

 

 o erro que resulta da manipulação e subversão da informação computacional traduz-se na 

forma em que os artistas pretendem fazer com que isso seja aceite/tolerado culturalmente. o 

carácter performativo do ‘aparente caos visual’ no écran do computador, espelha um pouco o 

drama daquilo que acontece ocasional e imprevisivelmente quando o dispositivo computacional 

deixa de ler a informação e por isso, de funcionar por algum motivo, mas que no entanto não 

deixa fazer parte da realidade digital. o que é importante realçar no trabalho do grupo é a 

‘possibilidade de tirar partido de anomalias disfuncionais que nasceram como informação e 

foram transfigurados em projecto artístico’. (PEREIRA, 2004, p. 84)

Uma interacção não comunicacional...?

 a subversão da linguagem comunicacional presente nos projectos, permite confrontar a 

audiência com o carácter interactivo entre o projecto artístico e o utilizador. isto é, a linguagem 

visual apresenta-se como uma espécie de jogo que permite ser jogada/manobrada na tentativa 

de alcançar um possível ‘fim’ ou, por outro lado, embrenhar ou envolver ainda mais, o utilizador 

nos ‘problemas’ de compreensão e comunicação entre a plataforma e o próprio.

 a experiência dos utilizadores (quanto mais não seja unicamente pela sua curiosidade 

acerca dos media digital) parece ser o ponto importante e de interesse no trabalho dos Jodi, 

no maior impacto entre a construção imagética e comunicacional do trabalho dos artistas e os 

utilizadores; em detrimento de um pensamento sobre o modo adequado e mais aceitável de 

ver a arte. Pit Schultz refere que ‘(...) Jodi sempre se concentra especificamente na experiência 

do utilizadores e menos naquilo que o mundo da arte declara como ‘oficial’ sentido de ver.’21 

[21]  ‘But Jodi always concentrate specifi cally on the user experience and less on what the art world declares an   ‘But Jodi always concentrate specifically on the user experience and less on what the art world declares an 
‘official’ way of seeing.’ Tradução minha.
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(cit por HeeMsKerK, 2002, p. 87) cria-se uma maior aproximação entre o computador e o 

utilizador, entre o que à partida controla e o que se deixa controlar.

         

         http://text.jodi.org/

 A possibilidade de trabalhar e experimentar a própria linguagem computacional constitui-

-se como um forte contributo para o desenvolvimento da net art: ‘a consciência do medium 

como potencial de trabalho artístico vem provar que também aqui é possível trabalhar de forma 

interessante com as contingências inerentes à própria linguagem’. (PEREIRA, 2004, p. 85)  

aquilo que aparentemente parecia inútil, é mostrado como ‘funcional’ e capaz de se revelar 

um potencial artístico na criação de uma nova linguagem da arte e da relação com o medium 

comunicacional.

 A ‘cumplicidade’ que parece visível entre a memória digital e o próprio objecto computacional 

é aqui evidenciada pela linguagem poética criada pelos artistas, à qual a internet dá voz através 

da plataforma criada. www.jodi.org direcciona-se para mais uma forma de desafiar o campo 

artístico mas mais do que isso, desafiar a própria realidade contemporânea que privilegia/

realça uma aparência organizada e inteligível mas que ao mesmo tempo se pode ‘perder’ e 

tornar irreconhecível dentro do seu próprio espaço.
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2.3. Uma ferramenta contemporânea: o vídeo como forma de intervenção artística

 Num período particularmente prolífero em desenvolvimentos tecnológicos e na formação 

de discussões teóricas sobre a produção da arte que se revelaram fundamentais na transição 

para a pós-modernidade, tiveram lugar (no século XX), um conjunto de mudanças significativas 

na relação que a tecnologia estabeleceu com a sociedade e, consequentemente, com a arte. 

 Não só a arte deixa de ser pensada e entendida apenas em categorias como ‘pintura’ 

e ‘escultura’22, como principalmente os artistas trabalham no sentido de construír modos 

alternativos de expressão, através da exploração de diferentes suportes que, pela sua própria 

natureza, pudessem potenciar novas estratégias de comunicação, adaptadas a uma nova 

geração, bem como, a uma nova realidade técnica e crítica. 

 assim, as preocupações artísticas centram-se na forma possível de marcação pessoal no 

âmbito artístico e, essencialmente, na exploração das fronteiras do próprio medium. a relação 

do vídeo com a arte foi uma das possíveis formas para a intenção proposta, afirmando-se a partir 

da necessidade de uma nova linguagem artística com base na exploração e experimentação 

do uso deste suporte numa reacção contrária: demonstrar o descontentamento face ao uso 

comercial da televisão e a construção de uma forma de protesto contra o espectador passivo.

 O impacto dos meios tecnológicos (dos mass media), particularmente a televisão23, revela-

se cada vez mais presente no quotidiano da sociedade, num tempo marcado pela imagem 

electrónica em movimento. A primeira reacção crítica sobre o interesse comercial da televisão 

(que teve lugar em finais dos anos 60 até meados dos anos 80), resultou na subversão do seu 

uso mais frequente pela busca da imagem em movimento, redefinindo desse modo, a utilização 

da televisão e, como consequência, a transformação do vídeo num medium artístico. 

 segundo Françoise Parfait em video: un art contemporain24 (2001), o vídeo afirma-se como 

uma ferramenta crítica à ‘(...) televisão, um instrumento de expressão activista em busca das 

especificidades do modernismo, reciclagem de todas as imagens, desviando numa perspectiva 

política (...)’. Era ainda definido como ‘(...) medium de criação de novas imagens como uma 

forma de dizer, ferramenta documental, dispositivos projecção, etc.’25 (ParFait, 2001, p. 8)

 É clara a multiplicidade de definições ou potencialidades inerentes ao vídeo, bem como os 

esquemas conceptuais e projectos que esta ferramenta envolve no sentido da autonomização 

de novas prácticas; e, paralelamente, a constituição de uma forma de arte situada entre a 

tecnologia e a questão da comunicação, como o caso da televisão (utilizada recorrentemente 

pelos artistas como suporte electrónico e de comunicação), no sentido da crítica cultural à 

própria instituição. 

[22]  Abordado no subcapítulo 2.1. (Arte e técnica no contexto pós-medial), o cruzamento da arte com uma diversidade   Abordado no subcapítulo 2.1. (Arte e técnica no contexto pós-medial), o cruzamento da arte com uma diversidade 
de disciplinas e meios tecnológicos. 

[23]  veja-se como exemplo, o trabalho de antoni Muntadas referido nesta investigação, em 2.2.1.   veja-se como exemplo, o trabalho de antoni Muntadas referido nesta investigação, em 2.2.1. 

[24]  ParFait, Françoise -   ParFait, Françoise - Video: un art contemporain. Paris: éditions du regard, 2001.

[25] ‘Outil critique de la télévision, instrument d’expression militante, en recherche de spécifi cités relevant du  ‘Outil critique de la télévision, instrument d’expression militante, en recherche de spécificités relevant du 
modernisme, recyclant toutes les images, les détournant dans une perspective politique (...)’; ‘(...) médium de 
création d’images inédites, moyen de raconter, outil documentaire, dispositif de projection, etc.’ Tradução minha.
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 segundo rosenbach referido por nathalie Magnan na introdução do livro La vidéo entre 

art et communication26 (1997): ‘(...) a política da tecnologia de vídeo ainda é contraditória, o 

artista está dependente da empresa que produziu as ferramentas que lhe servirão para criticar 

a mesma empresa.’27 (Cit por MaGnan, 1997, p. 10) isto indica, por um lado, a oposição da 

arte à estética televisiva (comercial) e ao efeito passivo, de distracção e alienação, e por outro, 

o trabalho com a própria televisão na sua substituição por uma proposta de uma nova definição 

de audiência em que o espectador é chamado a participar num processo de interpretação mais 

activo. o artista apresenta-se como intervencionista no sentido da criação de uma nova poesia 

a partir da ‘linguagem’ da televisão e, por isso, de lhe acrescentar um prazer estético marcado 

por uma atitude libertadora e por uma certa utopia. 

 neste sentido, o vídeo era experimentado e utilizado com parte na arte conceptual, no 

Happening e na Performance, nomeadamente no movimento Fluxus28, cujas experiências 

indicavam uma visão inovadora e provocatória por parte dos artistas, quer na crítica social, como 

na exploração da questão temporal que foi essencial para a definição da arte pós-moderna. 

assim, numa fase em que as questões relativas ao tempo se revelaram fundamentais neste 

período marcado pelo avanço tecnológico, o vídeo afirmava-se pela possibilidade de capturar 

um determinado momento (o presente), permitindo ainda, o seu acesso em qualquer momento 

posterior.

  O vídeo não só se revelou um meio priveligiado que permitia participar e reagir à saturação 

dos media, mas também, um meio propício para comunicar mensagens pessoais e documentar 

processos de trabalho. Para além das possibilidades de registo, armazenamento e retransmissão 

de imagens, no controle em directo do trabalho, o vídeo revela-se fundamental ao apoiar-se 

na sensibilidade e na afirmação do indivíduo, numa atitude que opõe o domínio ‘privado’ e o 

‘espaço público’ das massas. Martha rosler refere que: 

 ‘a primeira dessas correntes é baseado na sensibilidade e da afirmação do indivíduo 

significava naturalmente, que as possibilidades de utilização de vídeo como teatro de si mesmo, 

como um medium narcisista fazem referência a si próprio (…). No entanto, essa prioridade dada 

à experiência e à sensibilidade do indivíduo, e, portanto, a «expressão» como representante da 

liberdade individual, é um fim em si mesmo, desde uma oportunidade para integrar vídeo nas 

actuais estruturas do mundo da arte.’29 (cit por MaGnan, 1997, pp.18-19)

 Assim, a partir das experimentações formais a reflexões mais amplas, o vídeo assume, no 

[26]  MaGnan, nathalie -   MaGnan, nathalie - La vidéo, entre art et communication. Paris: École nationale supérieure des Beaux-
art,1997.

[27] ‘(...) la politique de la technologie vidéo reste contradictoire, l’artiste est dépendant de la société qui produit les  ‘(...) la politique de la technologie vidéo reste contradictoire, l’artiste est dépendant de la société qui produit les la politique de la technologie vidéo reste contradictoire, l’artiste est dépendant de la société qui produit les 
outils qui lui serviront ensuite à critiquer cette même société.’ tradução minha.

[28]  um movimento que marcou de forma inovadora as décadas de 60 e 70 ao integrar diferentes linguagens,   um movimento que marcou de forma inovadora as décadas de 60 e 70 ao integrar diferentes linguagens, 
um grupo que primava pela criação colectiva e pela oposição ao carácter comercial da arte. eram membros do 
movimento Fluxus, artistas como John Cage, o sul-coreano Naum Paik e o alemão Wolf Vostell. 

[29]  ‘�ue le premier de ces courants soit fondé sur la sensibilité et l’affi rmation de l’individu signifi ait, bien s�r, que les   ‘�ue le premier de ces courants soit fondé sur la sensibilité et l’affirmation de l’individu signifiait, bien s�r, que les 
possibilités d’utiliser la vidéo comme théâtre du moi, comme un médium narcissique et faisat reference à lui-même 
(...)’; ‘Pourtant cette priorité donnée à l’expérience et à la sensibilité de l’individu, et donc à l’ ‘expression’ comme 
représentative de la liberté personnelle, ceci étant une fin, en soi, a fourni l’occasion d’intégrer la vidéo, en tant qu’art 
vidéo, dans les structures existantes du monde de l’art.’ tradução minha.
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final do século XX, uma posição de legitimação no mundo da arte. Nam June Paik revela-se 

parte da origem do vídeo na arte, uma espécie de ‘herói cultural’ fundamental por ter sido um 

dos primeiros a usar uma Sony Portapak (equipamento de video portátil) e ser considerado 

o primeiro artista que, se apropriou da televisão enquanto meio para a desconstrução da 

noção de consumo. Neste sentido Paik importa para o panorama artístico, a televisão como 

media inerente à vida quotidiana, capaz de produzir simbolicamente um novo sentido artístico, 

rompendo com a tradicional relação do espectador com o pequeno ecrã. Foi um dos primeiros 

gestos artísticos e interventivos, a par de Wolf Vostell, ao utilizar a imagem electrónica que se 

inscreveu numa ‘desconstrução estética da construção da televisão’. (ParFait, 2001, p. 21)

 Para além destes artistas, são vários os que traçaram, os seus percursos de uma forma de 

arte que teve influências e se que se mantém até à actualidade: o caso de Vito Acconci (artista 

e arquitecto) e de Bruce nauman, em que o vídeo se torna uma espécie de extensão do gesto 

(performativo) dos artistas, da fisicalidade. nesta vertente acconci explora essencialmente a 

dicotomia do público/privado (com a referência à arquitectura) e o carácter performativo, no uso 

do próprio corpo como forma/material e conteúdo expressivo, opondo-se ao carácter comercial 

da arte; e Bruce nauman ao confrontar o espectador com as condições inerentes à vida (o 

corpo e a identidade) com a ‘provocação’ de reacções como o medo, dor, incertezas, desânimo 

por via da linguagem expressiva e facial, como o caso do projecto/instalação intitulada Anthro/

Socio (1992).

    anthro/socio, Bruce nauman, 1992

 Numa direcção mais interactiva, também Dan Graham revela-se importante não só pelo 

contexto que cria em torno da instalação, do espaço e da presença do corpo, mas precisamente, 

pela questão da temporalidade que também é introduzida e muitas das vezes manipulada nos 

seus projectos. as instalações de Graham colocam o espectador numa situação na qual veem a 

sua própria individualidade confrontada com um desfasamento temporal que envolve o espaço 

(o contexto da obra) e essencialmente, o espectador, a partir do sistema de vídeo montado: 

confronta, assim, os espectadores consigo próprio, numa relação entre domínios de público e 

privado. um dos exemplos do trabalho do artista é a instalação Present Continuous Past (s), 

(1974), no sentido em que tira partido do uso do vídeo, permitindo que se reveja num exacto 

momento (no presente) um acontecimento ou uma acção já passada do próprio espectador.
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               Present continuous Past (s), dan Graham, 1974

 Assim, também o vídeo fica marcado pela relação com o espaço, no qual os artistas 

desejavam exercer controle sobre todo o contexto ao criar um ambiente que, na sua totalidade, 

constituisse a própria arte. neste sentido, a instalação de vídeo tornou-se, a partir da década 

de 70, a forma mais comum do vídeo no panorama artístico contemporâneo, num lugar e 

tempo determinado. A noção de tempo na instalação é crucial, questiona a própria interacção 

com a obra e a presença efémera que se materializa na memória. Para além de Nam June 

Paik e Bruce Nauman, também Bill Viola foi pioneiro de trabalhos artísticos ao criar instalações 

complexas, nas quais o artista pode controlar não apenas a imagem, mas também, o contexto 

em que é vista, incluindo, ainda, a subversão do tempo (real) que na maior parte dos trabalhos 

recentes resulta no abrandamento da velocidade das imagens (slow motion).

 o vídeo desenvolve-se de forma cada vez mais aberta tanto no que se refere à apresentação 

de instalações, (com o auxílio de imagens electrónicas), como à possibilidade de trabalhar a 

partir do vídeo digital (recente à época que nos inserimos, tecnicamente mais desenvolvido 

e facilmente manuseável), afastando-se, amiúde da realidade para entrar no campo da 

simulação. Referimos por último Gary Hill, um artista entre tantos muitos outros, que também 

cria instalações complexas combinando monitores com projecções, no sentido de encaminhar 

o espectador para uma interacção com a obra. 

 são exemplos muitos breves, mas que no entanto, demonstram que o vídeo não se resume 

à inerência técnica mas essencialmente, à capacidade de se apresentar como medium artístico, 

ao conferir uma abertura da arte à dimensão sócio-cultural e todo um conjunto de ferramentas, 

as quais interessam cada vez mais à produção artística contemporânea.

 o vídeo apresenta-se como um veículo muito peculiar da comunicação artística (das artes 

em geral), com os meios de comunicação de massa. o carácter interdisciplinar que resulta 

deste cruzamento permite a experimentação das novas tecnologias na adequação possível 

destes à expressão artística.
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iii. MetodoloGias do traBalHo ProJectual

  
o último capítulo desta dissertação, pretende descrever intenções, decisões e 

métodos utilizados na realização do projecto que se apresenta, simultaneamente, com 

o acompanhamento de algumas imagens para um melhor entendimento do projecto 

elaborado. o trabalho de projecto é constituído por uma peça de vídeo com 7’ 17’’ e 

uma intervenção artística numa na cabine telefónica junto à estação de S.Bento, (na 

intersecção das ruas 31 de Janeiro e sá da Bandeira). 

embora com contextos e resultados visuais diferenciados, estes dois trabalhos pretendem 

reflectir sobre o uso do telemóvel como media emergente vincadamente presente na 

contemporaneidade. Assim, os objectivos centram-se na utilização do telemóvel apenas 

como o veículo escolhido para reflectir sobre a questão da comunicação, numa tentativa 

de anular as potencialidades comunicativas que fazem do telemóvel um dispositivo 

transparente e universal; e procurar no aspecto formal e funcional do mesmo, o carácter 

singular e simbólico, em termos da forma peculiar de comunicação da arte. Pretende-se 

ainda, potenciar aquilo que visualmente o espaço público e as acções nele sucedidas 

nos oferecem.
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3.1.Fases iniciais no desenvolvimento do projecto

 Tendo o telemóvel como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho de projecto, 

elaborou-se uma pesquisa em torno das funcionalidades (comunicativas) deste dispositivo. 

os mapeamentos desenhados foram fundamentais para um primeiro entendimento das 

diversas possibilidades que são oferecidas a qualquer indivíduo na utilização do telemóvel. A 

organização esquemática elaborada permitiu, ainda, uma visualização dos conteúdos inerentes 

ao dispositivo, bem como o esclarecimento conceptual sobre o projecto a trabalhar, isto é, 

aquilo que se pretendia desenvolver a nível prático e criativo.

 Desta forma os esquemas espelham a importância do telemóvel em torno da comunicação 

e reforçam o valor social do contacto permanente com o mundo, e por isso, o incrementar de 

ferramentas e possibilidades operativas e comunicativas (fruto da massificação e consumo 

excessivo dos dispositivos assim como, na procura constante pela sofisticação para corresponder 

às expectativas do público-consumidor).

 Por outro lado, o aspecto formal do próprio objecto revela-se pertinente uma vez que a 

própria sociedade vive no deslumbramento dos objectos que se apresentam ‘apetecíveis’ ao 

consumo. O telemóvel é porventura, o aparelho do qual o indivíduo se torna mais independente 

nas suas acções e mais dependente quando se refere à sociedade de consumo.
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Folha de papel a4

Mapeamento das funcionalidades no uso do telemóvel  

Folha de papel a4

Mapeamento do ‘cilco de vida’ do telemóvel quando imposto, na maior parte das 

vezes, pelo rápido avanço tecnológico  



43

Desenhos esquemáticos do telemóvel enquanto veículo de comunicação
Folha de papel a4
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Pretendeu-se, assim, explorar o lado formal do telemóvel através da apropriação simbólica 

das formas do dispositivo, que viriam a ser experienciadas, pela luminosidade presente no 

telemóvel; e, ainda, o objecto enquanto matéria física e palpável com a noção de comunicação 

inerente. neste sentido, as primeiras experiências realizadas em vídeo, exploraram o aspecto 

formal do telemóvel e o contacto da mão com o mesmo quando se ‘percorre’ as teclas para 

aceder a alguma definição do dispositivo, até mesmo quando se constrói uma mensagem 

escrita afim de partilhar/transmitir e enviar.

 na sequência das experiências iniciais, partiu-se para a exploração de uma outra 

funcionalidade e esta essencial à existência do telemóvel: a comunicação. Foi precisamente 

pela capacidade de estabelecer acções comunicativas que se iniciou a construção do vídeo. a 

presença humana revelou-se fundamental neste processo, no sentido em que transmite, por 

um lado, a ideia de comunicação expressa física e verbalmente por cada indivíduo e, por outro, 

a sua substituição pela introdução do uso de um objecto comunicacional para estabelecer 

diálogos permanentes, mostrando que a presença física não se torna, de todo, um factor 

essencial nestes processos comunicativos da contemporaneidade.

 neste sentido, foram realizadas várias experiências, trabalhados enquadramentos, 

posições, luminosidade, modos de focagem, expressões corporais, todo um conjunto de 

factores essenciais até se obter aquele registo que pudesse expressar de forma qualitativa o 

objectivo que se pretendia alcançar.

 Procurou-se com o registo de vídeo, trabalhar (visualmente) a importância da comunicação 

verbal, dando por alguns momentos destaque a esta forma de comunicar que é possível e 

inerente por uma das partes do corpo - a boca- e com ‘recurso’ à voz. ainda assim, a substituição 

parcial das formas de comunicação (tradicionais) pela introdução de dispositivos tecnológicos 

que permitem a comunicação à distância em detrimento da presença física. 

 

Stills do vídeo experimental. Primeiros resultados das experiências na utilização do telemóvel

Janeiro, 2009
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stills do vídeo experimental

Primeiros resultados das experiências relativas à comunicação (verbal)   

Janeiro, 2009
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3.2. Vídeo: Vou só mas nunca estou só...

3.2.1. Três momentos na construção do vídeo

 estruturalmente o vídeo divide-se em três momentos: o primeiro momento com referência 

introdutória à utilização do espaço público, o segundo com principal destaque e abordagem à 

questão da comunicação, que aqui se subdivide entre a comunicação verbal, escrita e visual (o 

uso do telemóvel) e, por fim, um último momento centrado na questão da temporalidade. Estes 

são os três momentos essenciais, que dão forma inicial ao vídeo construído, sobre os quais far-

se-à, de forma breve, referência particular aos aspectos trabalhados, capazes de despoletar no 

espectador diferentes reflexões e sensações.

3.2.2. Registo e selecção das imagens

 o registo e selecção das imagens utilizadas em qualquer um dos momentos que delineia 

o vídeo são resultado da construção de uma narrativa centrada na reflexão sobre o uso dos 

telemóveis como produtores (universais) da comunicação. Assim, esses registos não foram 

fortuitos. a captação de determinados espaços públicos prende-se essencialmente com o 

interesse na utilização de imagens dos trajectos diários (pessoais) e regulares efectuados nos 

percursos de casa à Faculdade1 e vice-versa. realça-se aqui a importância destes trajectos 

que à partida parecem rotineiros mas que despoletaram uma reflexão para o desenvolvimento 

de todo um trabalho prático nesta investigação que se pensa ganhar maior relevância aquando 

[1]  os percursos diários realizados de casa à Faculdade de Belas artes têm como local de partida a cidade onde 
resido, v.n.Famalicão, e como ponto de chegada a cidade do Porto.
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experienciadas e vivenciadas as próprias situações.2

 na procura pelo exterior, isto é, no registo de meios urbanos pretendeu-se, por um lado, a 

captação rápida/fugaz dos transeuntes em acções comunicativas com o intuito de induzir no 

espectador a ideia de comunicação ‘excessiva’, e por outro, o registo de elementos indicativos 

do dia-à-dia, (e os quais nos regram socialmente), trabalhando por isso, sobre os trajectos 

pessoais e dos indivíduos em transportes públicos. assim, numa tentativa de aproximar o 

projecto à realidade cultural e urbana e da noção da utilização do telemóvel em espaço público 

(como sendo o espaço em reflexão pela constatação e confronto com esta dependência no 

meio urbano), registaram-se elementos como3:

- trajectos diários: algumas imagens referentes ao meu trajecto pessoal;

- referência à utilização de transportes públicos: metro, comboio.

- relógios: registo (fotográfico e em vídeo) de diferentes relógios como sinónimo da contagem 

diária do tempo, o tempo que regra cada indivíduo, do tempo comprimido pelo avanço 

tecnológico, a marcação de diferentes lugares...; 

- referência ao espaço público como o lugar social onde tudo acontece;

- registo dos transeuntes no espaço público no qual as imagens são demonstrativas do uso do 

telemóvel no meio urbano, amiúde quando se deslocam para determinado local.

3.2.3. Comunicação 

 a referência à comunicação apresenta-se no segundo momento do vídeo sobre duas 

formas distintas. A primeira delas define-se segundo a presença humana remetida a um 

diálogo/expressão verbal constante que domina parte do segundo momento da acção. 

Pretendeu-se com esta imagem induzir no espectador a ideia de conversação e da expressão 

verbal recorrente. no entanto, esta forma ‘tradicional’ de comunicar, tem sentido grandes 

transformações introduzidas com a utilização em massa dos dispositivos tecnológicos móveis, 

redefinindo a noção do espaço, de contacto, presença e diálogo.

[2]  Vou só mas nunca estou só... .este é o título que dá ‘voz’ à experiência pessoal com o qual se inicia esta 
investigação (a antecâmera) e que se considera pertinente para o entendimento do ponto de partida deste trabalho. 
Não se considera estes percursos desprovidos de contexto, mas antes, potenciadores para a definição de uma 
problemática que se pretendeu trabalhar tanto a nível prático como teórico nesta investigação.

[3]  No entanto, grande parte das imagens não foram utilizadas aquando o processo de montagem final do vídeo. 
a determinada altura, na construção do vídeo, as imagens registadas e, até então, introduzidas nos processos 
iniciais e experimentais da montagem não se revelaram eficazes. Exemplo disso são as imagens que registam os 
transeuntes na utilização do telemóvel nos espaços urbanos ou o registo em vídeo de alguns relógios. Desta forma, 
e de um ponto de vista pessoal, a introdução destes elementos não viria a enriquecer visual nem conceptualmente o 
que se pretendia desenvolver. Daí a decisão da montagem final centrada no telemóvel como ponto de partida para 
o questionamento da comunicação (pelo uso excessivo deste dispositivo que seria então potenciado pelo carácter 
simbólico do próprio telemóvel), a referência ao uso diário dos transportes públicos e o uso (pontual) de algumas 
imagens do relógio onde a questão temporal se revela essencial no dia-à-dia e como consequência, na definição 
do trabalho em vídeo.
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 Pretendeu-se com esta construção um misto de atracção e repulsa, pois se por um lado 

as imagens ‘repelem’ pela possível dificuldade que possam apresentar a cada espectador no 

sentido de as ‘descodificar’, por outro pretendem evocar a atenção pela forma encriptada/opaca 

trabalhada, pelos jogos das imagens (à partida desconhecidas), sobreposições e justaposições. 

Pretendeu-se, ainda, com esta abordagem pictórica4 novas leituras sobre realidades que 

coexistem no tempo.

 a referência à comunicação ‘escrita’ é apresentada segundo uma sequência de imagens 

de telemóveis, das quais se explorou as potencialidades deste dispositivo através do seu 

carácter formal e luminoso. A linguagem pictórica presente sugere diferentes momentos de 

‘contemplação’ do telemóvel em que os jogos de luz indiciam uma aproximação ao esteticismo 

e à pintura. 

 A ‘propagação’ e a contaminação do uso do telemóvel no espaço privado/público é reflectida 

e evidenciada neste trabalho através do aumento gradual e progressivo domínio que esta 

sequência de imagens toma no plano, enfraquecendo e aniquilando o diálogo expresso pelos 

movimentos da boca que a presença humana expressa verbalmente/fisicamente. É sobre esta 

anulação da comunicação verbal que se pretendeu explorar, potenciando o lado poético das 

formas do dispositivo.

3.2.4. Temporalidade

 a temporalidade é um elemento de relevância e que hoje assume novos contornos. a 

tecnologia vem marcar a contemporaneidade, alterando e redefinindo a noção de tempo que 

[4]  Sempre que digo ‘pictórico’, refiro-me a uma abordagem mais estética de determinados momentos do vídeo: é 
o caso das imagens das teclas do telemóvel trabalhadas tanto pelo aspecto formal como luminoso. Inclusive, estas 
imagens despertaram o meu interesse em trabalhar, ainda, ao nível da pintura. (ver anexo 1 desta dissertação)
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se possuí e que se revela um factor preponderante e inerente à existência humana.

 o registos de objectos que de alguma forma simbolizem e expressem a introdução da noção 

de ‘tempo’, intenta reforçar a ideia do tempo consumido fruto da necessidade de comunicar, 

aquando estabelecidos os processos comunicativos através do uso do telemóvel; e o tempo 

comprimido potenciado pelo avanço tecnológico, o consumo de massas pela mobilidade que 

permite encurtar distâncias geográficas e estabelecer contactos imediatos de qualquer parte 

para qualquer parte do mundo.5 

 Na abordagem pictórica deste trabalho, o tempo toma ‘conta de si’ e deixa-se definir pela 

narrativa que se constrói. A temporalidade de cada uma das imagens ou acções tem uma 

necessidade temporal diferente, apelando ainda, à capacidade sensorial e à memória na 

articulação de imagens e associação de diferentes momentos do vídeo. 

 Entende-se o tempo como sinónimo de ‘contemplação’, isto é, mais do que uma 

preocupação com a durabilidade dos momentos que compõem o vídeo, pretendeu-se explorar 

as potencialidades poéticas e formais do telemóvel permitindo que o tempo tome o seu próprio 

tempo. 

3.2.5. (In) Sonoridade 

 a opção da construção do vídeo sem referência sonora tem como intenção realçar os 

aspectos visuais trabalhados e destacar ou espicaçar, mesmo que por alguns momentos, o 

possível desejo do querer perceber, do querer ouvir e quiçá, ‘participar’ do diálogo que se 

desenrola. esta opção destaca ainda o facto de cada espectador poder construir uma narrativa 

diferente sobre a construção do vídeo.

 a falta de sonoridade ou o ‘silêncio’ do vídeo remete ainda para um outro aspecto que 

delineia a sociedade. refere-se ao facto da comunicação actual conferir primazia à forma 

escrita e visual em detrimento da comunicação verbal (ou não únicamente pela comunicação 

verbal) que activa na maioria o carácter auditivo humano.

 desta forma, o silêncio e a referência visual da comunicação escrita, através do uso do 

telemóvel permite a criação, isto é, a tentativa de interpretar, recriar os estados de alma com 

quem cada um comunica, imaginar a voz, imaginar a reacção do outro.

 também este trabalho não pretende ser fechado na sua forma, mas antes, deixar espaço 

à construção de uma leitura mais individual sobre as imagens trabalhadas, tendo presente a 

ideia de que, a utilização e o uso do telemóvel é um processo pessoal, íntimo e que por isso, 

cada indivíduo terá diferentes visões e leituras sobre a sua utilização. 

 Mais do que um resultado final, este trabalho é o explorar e experienciar as potencialidades 

visuais de formas e situações em meios públicos instigando e estimulando o espectador para 

a questão do uso em massa do telemóvel enquanto dispositivo comunicacional. Pensa-se 

[5]  A constante presença do telemóvel no espaço pessoal levaria a pensar sobre a noção de ominipresença. O 
aparecimento e a propagação dos objectos tecnológicos vem possibilitar ao indivíduo uma maior independência 
no espaço social e criar nele quase que o ‘dom da ubiquidade’, no sentido em que estes objectos tecnológicos 
contemporâneos remetem para um sentido de conexão permanente com o mundo.
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que a introdução do som viria ilustrar as imagens, através de um processo cumulativo, não 

acrescentando por isso qualquer informação ou valor adicional ao trabalho.

3.3. Contexto expositivo do vídeo

 a intenção deste trabalho centra-se, ainda, na questão expositiva do projecto. Pensa-se 

que o espaço público é capaz de revelar-se pertinente na possibilidade de exibir o trabalho, 

um espaço onde cada vez mais é visível a utilização dos telemóveis. Neste sentido pretende-

-se intervir, de forma artística, na rede Metro do Porto, na qual fosse possível a utilização dos 

monitores televisivos dispostos nas carruagens do veículo urbano. 

 a escolha intencional deste local prende-se, mais uma vez, com as minhas observações 

inicialmente experienciadas e transcritas verbalmente na ‘antecâmara’ com a qual se inicia 

a componente teórica desta dissertação. Seria uma forma de ‘devolver’ uma observação e 

reflexão pessoal e, essencialmente artística, aos transeuntes, que também eles diariamente 

se deslocam das suas habitações para os locais de trabalho; e que nesses trajectos se fazem 

acompanhar dos mais variados dispositivos tecnológicos para a ocupação de um ‘tempo-morto’, 

como o caso de uma viagem, ou mesmo para proveitosamente comunicar para o ‘exterior’ (e 

das mais variadas formas).

 Para isso, procedeu-se aos primeiros contactos (via e-mail e telefone) com a Metro do 

Porto6. a elaboração de uma carta que formalizasse o pedido de apoio logístico para a projecção 

do vídeo nos televisores foi fundamental. não obstante, a distância física, isto é, a falta de um 

contacto pessoal para a apresentação das motivações e intenções e discussão do projecto 

revelou-se um ‘obstáculo’, para uma mais rápida decisão sobre a possibilidade de exibição do 

trabalho. 

 contudo, recentemente houve a possibilidade de mais um contacto com a instituição7 e 

este, até certo ponto, mais favorável pelo facto de ficar agendada uma reunião para a discussão 

do projecto e exposição. Ainda assim e após apresentação do vídeo e intenções na mesma 

reunião, não se sabe, até ao momento, da possibilidade de um acordo com a instituição para o 

apoio pretendido: por questões relacionadas com o mecanismo dos dispositivos na rede Metro 

para a projecção do vídeo, assim como, o timing dos spots televisivos que passam diariamente 

nos dispositivos e que também, não permitem exceder um determinado limite temporal. tudo 

isto são questões que se têm estado a discutir e a resolver para a obtenção de um possível 

acordo com o Metro do Porto para a exibição do vídeo.

 No entanto, a intenção em exibir o vídeo no metro continuará a ser o objectivo ‘final’ deste 

trabalho e que se pretende realizar caso o projecto venha a ser aceite, independentemente do 

momento em que isso possa acontecer.

[6]  ver anexo 2 e 3

[7]  ver anexo 4
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3.4. Intervenção artística: I wish I could speak with you...

 A presença de cabines telefónicas em espaços públicos é notória, revelando-se ainda, uma 

realidade na cidade do Porto. No entanto, essa presença não é sinónimo de procura, usufruto 

e de uma vasta afluência para o estabelecimento de contactos e resolução de necessidades 

pessoais. esses sinais são transmitidos variadas vezes pelo estado físico que o espaço se 

apresenta assim como pela introdução dos telemóveis na vida pessoal de cada indivíduo. Estas 

observações tiveram relevância e pertinência nas minhas deslocações regulares à Faculdade 

de Belas artes, particularmente no meu percurso pedonal da estação de s.Bento à Fbaup. 

Mapeamento dos trajectos pedonais efectuados entre a estação ferroviária de s.Bento e a instituição universitária 
(FBAUP) ou entre a estação de metro (Bolhão) e a FBAUP; Marcação da intervenção na cabine telefónica da Rua 
31 de Janeiro no Porto. 2009

 A vermelha cabine telefónica situada na rua 31 de Janeiro, com a sua típica forma das 

cabines públicas britânicas, foi um ponto de interesse que despoletou questões para uma 

prática interventiva e experimental.

 a falta de vidros, ou mesmo os vidros quebrados, a ausência de puxador na porta de 

entrada, o vandalismo presente com a inscrição de riscos e linhas grafitadas, indiciam em certo 

ponto, a falta de manutenção e um abandono deste espaço possivelmente com o facto da 

introdução do telefones móveis nas nossas vidas. Sublinha-se a palavra ‘móveis’ para realçar o 

contributo da mobilidade na utilização dos telemóveis em detrimento das cabines públicas que 

exigem deslocações propositadas na maior parte dos casos.

 no entanto, questiona-se sobre outras razões que ainda conduzem o indivíduo, (neste 

caso os portuenses ou os transeuntes da cidade do Porto) à utilização desses pontos públicos 

para telefonarem em detrimento dos seus telefones pessoais. A razão económica poderá ser 
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still do vídeo

um de entre diversos motivos, porém não era a razão para a intervenção realizada. 

 Sem qualquer contacto próximo com utilizadores desta cabine, pretendeu-se uma 

observação sobre este espaço e a atribuição, por alguns momentos, de uma nova leitura, bem 

como, sinais de presença física e humana. a intervenção nela realizada não foi mais do que 

uma experiência e que teve como objectivo testar uma pequena parte do trabalho em vídeo 

que vinha a ser desenvolvido, isto é, a introdução da noção de comunicação e diálogo através 

do registo fotográfico da expressão humana comunicacional (a boca). 

 Por outro, pretendeu-se testar a reacção dos transeuntes com a implementação de imagens 

nas vidraças ‘sobreviventes’ da cabine. evidenciou-se, ainda, a existência deste espaço público 

e, de um modo geral, sobre a importância do factor comunicacional na existência humana e 

social. a colocação de imagens nas três faces da cabine pública viria a contribuir para que o 

espaço passasse a ‘dialogar’ com o exterior e, por isso, com os transeuntes que são e serão 

sempre os possíveis e os potenciais utilizadores destes pontos de comunicação pública.

 As imagens referentes aos telemóveis ocuparam a parte frontal da cabine - a porta de 

acesso ao interior - e foram utilizadas nesta intervenção como uma forma de ‘contaminar’ este 

espaço público com referências exteriores aos meios emergentes comunicacionais.

 neste sentido, foi fundamental o registo dos dias subsequentes à intervenção para então, 

constatar as reacções daqueles indivíduos que se cruzaram com a cabine telefónica. Para 

acompanhar o entendimento desta descrição sobre a pequena experiência realizada, as imagens 

seleccionadas evidenciam algumas reacções dos transeuntes quando confrontados com a 

intervenção8. entre olhares rápidos despertados pela curiosidade sobre o ‘aparato das bocas’ 

dispostas nas vidraças da cabine, foram alguns os que preferiram fazer uma breve paragem 

para poder observar imagem-por-imagem, e até mesmo levar consigo como souvenir.

 Gradualmente o espaço ‘despiu-se’ destas imagens por razões que me são desconhecidas. 

Fica a minha interrogação sobre o possível interesse de outros transeuntes nas imagens 

dispostas na cabine ou, antes, pela falta de ‘interesse’ daqueles que ainda fazem alguma 

manutenção destes postos de comunicação públicos.

[8]  Apesar do aspecto formal e transformado da cabine telefónica após a intervenção, pôde-se observar que 
muitos transeuntes não prestaram qualquer atenção à cabine telefónica bem como à intervenção realizada.
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Registos fotográficos na noite da intervenção na cabine telefónica

rua 31 de Janeiro. 1 de abril de 2009, Porto.
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Registos fotográficos nos dias subsequentes à intervenção na cabine telefónica. 

algumas reacções dos transeuntes. 

2 e 7 de abril de 2009, Porto
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3.5. Contexto expositivo da intervenção artística

 a intervenção realizada, apesar de ter um carácter experimental e questionar aspectos 

relativos às diferentes formas de comunicação, pretende ser exibida no contexto do corrente 

mestrado, na possibilidade de integrar a exposição que pensa-se vir a decorrer em meados de 

setembro deste mesmo ano.

 revelando pertinência, a intervenção realizada apresenta-se como experimental e 

documental não só da acção e do conceito que conduziu a esta prática artística, como se 

revela documental de todo o processo de trabalho iniciado com a delineação do projecto a 

desenvolver até ao ponto de chegada do mesmo.
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Conclusão 

 Parece clara a presença e a proliferação de dispositivos tecnológicos (particularmente 

os que privilegiam a comunicação), quer no contexto social, como cultural e artístico e no 

entrecruzamento dos mesmos. a sociedade parece pertender uma ambição contínua pelo futuro, 

pela novidade, de algo que está para vir, numa atitude estratégica e, porventura, ‘provocatória’ 

ao acto de consumo.

 Procurou-se ao longo da dissertação, o entendimento do telemóvel como o dispositivo 

tecnológico específico neste trabalho, que dá forma à realidade urbana e visual contemporânea e 

que caracteriza, por isso, o indivíduo social. enquanto dispositivo potenciador da comunicação, 

o telemóvel apresenta-se como um entre muitos outros dispositivos universais criados para 

satisfazer todo um conjunto de necessidades inerentes às vivências do próprio indivíduo. 

 Pensa-se que isso ficou mais visível na primeira parte da investigação, a partir das 

reflexões críticas contemporâneos como de Giorgio Agamben, Mario Perniola e Jacques 

rancière, revelando-se fundamentais quer para o contexto social como artístico traçado nesta 

investigação. 

 A segunda parte da componente teórica da dissertação, para além de ter salientado a 

consciência do entrecruzamento da arte com as questões sociais, (que se revelam importantes 

para a construção do objecto estético na pós-modernidade) revelou ser fundamental a 

multiplicidade de meios e suportes, como resultado do desenvolvimento tecnológico, que 

envolve o panorama artístico contemporâneo. Não só o cruzamento entre arte e tecnologia 

pode ser feito, como esse cruzamento se revela importante para a produção artística. aos 

poucos os artistas vão experimentando uma variedade de meios que se possam adequar à 

produção do objecto artístico pretendido. exemplo disso foram os pensamentos críticos de 

Walter Benjamin, Hal Foster, rosalind Krauss, alguns dos quais apontaram para o trabalho de 

artistas como sendo fundamentais para a compreensão da condição da arte pós-medial.

 também no trabalho de projecto, apresentado no terceiro e último capítulo desta 

dissertação, procurou-se explorar de forma contínua (e no limite da questão temporal para 

a realização desta investigação) algumas ferramentas contemporâneas à arte no sentido de 

aproximar os objectivos propostos, quer na componente teórica como na própria componente 

prática. O vídeo construído foi uma dessas formas possíveis, capaz de potenciar uma reflexão 

em torno dos conceitos e objectivos delineados. Pretendeu-se, assim, reflectir sobre a ideia de 

comunicação através da recolha de imagens de objectos comunicativos como o telemóvel, em 

que o resultado final pudesse conferir ao vídeo uma certa autonomia comunicativa. Isto é, um 

certo distanciamento relativamente ao referente, que permitisse uma deliberada concentração 

no fazer da própria obra, e consequentemente, no resultado final do vídeo. 

 Pode-se dizer que uma das características do panorama artístico contemporâneo e, 

em particular dos artistas, é a capacidade de pensar, escolher, agir e, fundamentalmente, 

a disponibilidade para o carácter experimental na produção, no sentido da liberdade e da 

singularidade do gesto (artístico) como elementos essenciais no mesmo processo. esta é uma 

mais valia na arte contemporânea e que pensa-se ter explorado de algum modo. valoriza--
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-se essencialmente o cruzamento inter-disciplinar e a diversificação de meios, permitindo a 

diluição das fronteiras da acção artística, novas abordagens e linguagens pelo novos meios de 

realização. 
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Anexo 1

          (superior direita): Ressonância, 2009

                       80x60cm

                       Técnica mista_ acrílico sobre tela, areia, spray

          vânia cunha

                       

          (inferior esquerda): Cidades invisíveis, 2009

                       30x24cm

                       Técnica mista_ acrílico sobre tela, spray

          vânia cunha

                        

          (inferior direita): Cidades invisíveis, 2009

                       35x18cm

                       Técnica mista_ acrílico sobre tela, spray

          vânia cunha
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Anexo 2 

credencial para a formalização do contacto com o Metro do Porto

             



63

Anexo 3

o primeiro contacto, via e-mail, com o Metro do Porto (responsáveis pelo departamento de 

comunicação e imagem).

           

 

 

Vânia de Jesus Veloso Cunha, aluna do Mestrado de Arte e Design para o Espaço 

Público da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

 

 

Título da investigação: Vou só mas nunca estou só. O relacionamento improvável da arte 

com o dispositivo comunicacional- o caso particular do telemóvel. 

 
 

 

 

Vânia de Jesus Veloso Cunha, na qualidade de aluna do Mestrado de Arte e Design para o 

Espaço Público, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto vem por este meio 

solicitar o apoio da rede Metro do Porto para exibição do projecto de investigação que se 

encontra a desenvolver/finalizar. (Este apoio é apenas logístico, não implicando apoio 

económico). 

O trabalho prático da aluna tem como suporte o vídeo e consiste numa reflexão sobre o uso 

mediático do telemóvel no meio urbano. O objectivo da exibição no metro do Porto passa por 

‘testar’ e tornar visível a questão investigativa no circuito visual do Metro, isto é, na utilização 

dos televisores presentes nas carruagens do metro. A possibilidade de utilizar estes 

televisores seria para a aluna, uma mais valia para chegar às massas e partilhar a sua 

reflexão com o maior número de pessoas possível que consciente ou inconscientemente 

estão de alguma forma envolvidas com esta questão.  

Neste sentido, a aluna solicita, também, o agendamento de uma breve reunião com o intuito 

de pessoalmente apresentar os pormenores desta intervenção artística no Metro do Porto. 

 

Desde já os meus agradecimentos pela atenção disponibilizada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Vânia Cunha 
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a primeira resposta ao pedido de apoio ao projecto.

 

RE: Trabalho - Mestrado

De: vania cunha (vaniajvc@hotmail.com)

Enviada: terça-feira, 14 de julho de 2009 12:34:57

Para: catarina.ferreira@metro-porto.pt

Boa tarde Dra Catarina Ferreira,

Desde já agradeço a atenção disponibilizada e confirmo a reunião para o próximo dia 16, às 10.00h.

Gostaria ainda de confirmar o endereço: Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 7º, correcto?

Com os melhores cumprimentos,

Vânia Cunha

From: Catarina.Ferreira@metro-porto.pt

To: vaniajvc@hotmail.com

Date: Tue, 14 Jul 2009 11:33:12 +0100

Subject: Trabalho - Mestrado

Bom Dia Dra. Vânia Cunha,

 

Pedindo desculpa pelo atraso da nossa resposta, vimos por este meio sugerir a data de 16 de Julho (às 10h.00), para  realizar a reunião.

 

Aguardo confirmação

 

Com os melhores cumprimentos,

 

Catarina Ferreira

Gabinete de Comunicação

Por favor tenha em mente a sua responsabilidade ambiental.

Antes de imprimir este e-mail certifique-se que realmente necessita desta cópia em papel.

Se já o imprimiu e utilizou coloque-o no contentor azul.

METRO DO PORTO, SA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esta mensagem (incluindo eventuais ficheiros anexos) pode conter informação confidencial ou privilegiada.

Se não for o destinatário pretendido, por favor contacte imediatamente o remetente por e-mail, e apague a mensagem do seu sistema informático.

Qualquer opinião expressa na presente mensagem é imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário resulte expressamente do seu texto e que a pessoa em causa tenha poderes para vincular a Metro do Porto, SA.

This message and any files transmitted with it may contain confidential information or privileged material.

If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by e-mail and delete this message from your system.

Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise and the sender is authorized to state them to be the views of Metro do Porto, SA.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instale o novo Internet Explorer 8 otimizado para o MSN. Download aqui

Mensagem de Impressão do Windows Live Hotmail http://by120w.bay120.mail.live.com/mail/PrintShell.aspx?ty...

1 de 1 14/07/09 13:42

Anexo 4
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