
	
	
	

																																	 	
	
 

Luisa de Paula Marques Sousa 
 
 
 
 
 

Hito Steyerl: mediações 
 
 
 
 
 

Dissertação de mestrado 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio 
como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. 

 
 

Orientador: Prof. Frederico Oliveira Coelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Abril de 2017 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



 

 

 
 

LUISA DE PAULA MARQUES SOUSA 
 

Hito Steyerl: mediações 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
para obtenção do grau de Mestre pelo Programa 
de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade do Departamento de Letras 
do Centro de Teologia e Ciências Humanas da 
PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora 
abaixo assinada. 

 
   
                         

Prof. Frederico Oliveira Coelho 
Orientador 

Departamento de Letras – PUC-Rio  
 
 
                                                       

                                Prof. Karl Erik Schollhammer 
Departamento de Letras – PUC-Rio  

 
 
 

                                         Profa. Fernanda Glória Bruno 
UFRJ 

 
 
 

Profa. Monah Winograd 
Coordenadora Setorial do Centro de Teologia  

e Ciências Humanas – PUC-Rio  
 

 
 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2017. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou 
parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora 
e do orientador. 

 
 

Luisa de Paula Marques Sousa 
 

Graduou-se em Comunicação Social - Cinema na Universidade 
Federal Fluminense em 2008. Cursou ciclo básico em artes 
visuais na Gerrit Rietveld Academie - School of Art & Design, 
em Amsterdã, Holanda, entre 2011 e 2012. Participou de 
seminários nas áreas de Literatura e Artes Visuais. Sua 
pesquisa tem como enfoque produções crítico-artísticas e 
teóricas que tocam questões como arte e tecnologia, teoria dos 
meios, política das imagens, informação e montagem. 

 
	
	
	

                       Ficha Catalográfica 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 									                                                                                                                                
                 
 
 
                CDD: 800	
	
	
	
	
	
	
																																																																																																
																																	 	 	

																														  

Sousa, Luisa de Paula Marques  
 
      Hito Steyerl : mediações / Luisa de Paula Marques 
Sousa ; orientador: Frederico Oliveira Coelho. – 2017. 
      233 f. : il. color. ; 30 cm 
       
      Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras, 
2017. 
      Inclui bibliografia 
        
      1. Letras – Teses. 2.	 Hito Steyerl. 3. Mediações. 4. 
Arte contemporânea. 5. Estudo dos meios. 6. Política das 
imagens. I. Coelho, Frederico Oliveira. II. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento 
de Letras. III. Título. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a Jimena e para o Manassés; à memória da Elizeth.	

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

Agradecimentos 
 
À Capes, pela bolsa de pesquisa que me foi concedida durante o último ano do 
curso de mestrado. 
 
Ao professor Frederico Coelho, meu orientador, pelas leituras e comentários. Pelo 
entusiasmo manifestado com a minha pesquisa. 

 
Ao professores Fernanda Bruno e Karl Erik Schøllhammer, por terem aceitado 
participar da banca de avaliação desta dissertação e por seus comentários. 
 
Ao Ruy Garnier Nóbrega, por sua firmeza e constância nos últimos 3 anos e meio, 
pelo apoio aos meus devaneios, estudos e trabalhos. Pela parceria, pelo amor. 
Pelas discussões calorosas, madrugada adentro, sobre sujeitos e outros objetos. 
Pelas leituras e comentários. Pela cadeira que ainda vou usar. Por ser de terra. 
 
À Bárbara Rangel, por me dar teto sob o qual eu pudesse escrever nos últimos 
meses, pela amizade ponta firme sempre a postos. 
 
À Suzana Macedo, pelo tanto e inumerável, sempre. Pelo carinho, pelas caronas, 
almoços, chopes, cigarros, leituras, conversas, comentários. 
 
À professora Marília Rothier Cardoso e ao professor Sérgio Bruno Martins, que 
me instigaram em sala de aula e fizeram leituras tão generosas e atenciosas de 
meus trabalhos. 
 
Ao professor Tadeu Capistrano, que aceitou participar da minha banca de 
qualificação e fez contribuições definidoras do curso desta pesquisa. 
 
Ao Luiz Zerbini, por sua compreensão e flexibilidade durante o ano em que 
conciliei o trabalho aos estudos. Aos amigos do ateliê (Elvis, Juli, Pimpa e Ruan), 
que acompanharam de perto minha entrada no mestrado. 
 
À minha família, pelo suporte. 
 
Às amizades e parcerias de hoje e sempre: Alice Furtado, Ana Paula Soares (pela 
leitura e comentários), Annahita Asgari, Barbara Marcel e Mirco Kuznik (pela 
hospitalidade em Berlim), Daniel Hoogs, Felipe Sholl, Fernando Pacheco, 
Frederico Abraham, Guilherme Conde, Isabela Mota, Julia Fransceschini e Pedro 
(por me confiarem sua casa, onde pude escrever), Leonardo Levis, Luisa Simões, 
Maria Bogado (pelo convite para escrever sobre arte e trabalho), Mariana 
Kaufman, Mayra Sérgio, Orlando Scarpa Neto, Patrícia Mourão (pela leitura e 
comentários), Pedro Kalil, Rogério Brittes, Theo Duarte (pelo sábado em São 
Paulo, pelo importante auxílio aos 45 do segundo tempo), Vinícius Portella (pelas 
trocas sobre ~os meios e seus mistérios entrópicos e negentrópicos, pelas leituras, 
comentários e auxílio com a bibliografia sobre informação), Vita Evangelista. 
 
Aos funcionários da PUC-Rio e aos colegas de Pós-graduação; 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

Resumo 
 
 

Sousa, Luisa de Paula Marques; Coelho, Frederico Oliveira. Hito Steyerl: 
mediações. Rio de Janeiro: 2017. 233p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

	

 

 "Hito Steyerl: mediações" tem como ponto de partida a produção crítico-

artística da alemã que empresta nome ao título. Vinda de uma tradição ensaística, 

Hito Steyerl se utiliza de vídeos, performance-conferências e textos para criar um 

trabalho reflexivo entre a estética e a política. Ao especular sobre a produção 

contemporânea de objetos artísticos e culturais e seus meios de circulação, Steyerl 

demonstra como as tecnologias da imagem agenciam e determinam nossa 

percepção e experiência, dada a impossibilidade de se dissociar sua política dos 

dispositivos tecnológicos e dos sistemas midiáticos, bélicos e financeiros. Nesta 

pesquisa, a obra da artista, que possui uma teoria integrada, é tomada como 

mediadora para a abordagem dos seguintes temas: a arte (contemporânea) 

simultaneamente como alvo e escudo de um capitalismo transnacional global; os 

documentos como catalisadores de eventos; as informações e suas interfaces 

relacionadas à capacidade de circulação e transformação; a imagem, em sua 

materialidade, para além da representação, como coisa; e as coisas (objetos) - 

assim como a arte, os documentos, as informações e as imagens - como agentes 

ativos, deflagradores de realidades. Todas essas formas de comunicar, por sua 

vez, serão tratadas aqui como mediações entre os seres humanos e o mundo.  

	

Palavras-chave  
 Hito Steyerl; mediações; arte contemporânea; teoria dos meios; política 
das imagens.  
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Abstract 
 
 

Sousa, Luisa de Paula Marques; Coelho, Frederico Oliveira. Hito Steyerl: 
mediações. Rio de Janeiro: 2017. 233p. Dissertação de Mestrado – 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 
  

 

 "Hito Steyerl: mediações" has its starting point in the critical-artistic 

production of the German artist who lends her name to this title. Coming from an 

essayistic background, Hito Steyerl makes use of videos, lecture-performances 

and written texts in order to create a reflexive work situated between aesthetics 

and politics. By speculating on the production of artistic and cultural objects and 

their means of circulation, Steyerl demonstrates how technologies of image have 

agency in our perception and experience, given the impossibility of dissociating 

the politics of images from the politics of their technological devices, war, media 

systems and financial capital. This research takes the theory-integrated work of 

Hito Steyerl as a medium for approaching the following subjects: (contemporary) 

art, understood simultaneously as target and proxy for global and transnational 

capitalism; documents as catalysts of events; information and its interfaces in their 

ability to circulate and be transformed; image, in its materiality, beyond 

representation, as a thing; And things (objects) - just like art, documents, 

information and images - as active agents, triggers of realities. All these subjects, 

in turn, will be treated here as mediations between human beings and the world, 

as ways of communicating.  

	

Keywords	
 Hito Steyerl; mediations; contemporary art; media studies; politics of 
image.	
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(...) o conceito de técnica representa o ponto de partida dialético para 
uma superação do contraste infecundo entre forma e conteúdo. 

 
 Walter Benjamin, O autor como produtor 

 
 

Afinal, não há política que não seja mediada. 
 

McKenzie Wark, #Theory21c - Part 2 
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1 
Introdução 
 Entre 2011 e 2012 aconteceu em Amsterdã, na Holanda, um colóquio 

intitulado Facing Forward: Art & Theory from a Future Perspective, que pretendia 

discutir perspectivas vindouras nos contextos das artes, da cultura e da política, 

buscando explorar "interfaces entre arte e teoria" no séc. XXI a partir de abordagens 

multidisciplinares1. Nesse período eu morava na cidade holandesa por motivos de 

estudo e pude assistir a algumas falas apresentadas no evento.  

 Num mar de conferências de pessoas por mim pouco ou nada conhecidas à 

época, uma delas chamou minha atenção. Durante sua apresentação, o tom 

aparentemente sério ao discutir o futuro das noções de liberdade e política, partindo 

de uma perspectiva das artes, dava lugar, repentinamente, à música Freedom, de 

George Michael, e a um vídeo do ator David Hasselhoff cantando sobre a destruição 

do muro de Berlim. Uma série de aproximações inesperadas, conectadas por 

montagem ao mesmo tempo desajeitada e precisa (de fala, texto, imagem, 

performance e música), certamente não passou batida pela plateia e causou no mínimo 

estranhamento – senão curiosidade, empatia ou risadas. Para quem estava totalmente 

descontextualizado, ficava difícil discernir a diferença entre seriedade e humor, fato e 

invenção, política e cultura de massa. 

 Desconcertada pela suposta conferência, procurei informações sobre a  mulher 

que orquestrou e condensou tantas associações em tão curto espaço de tempo. Seu 

nome era Hito Steyerl, creditada como artista e escritora alemã, nascida em Munique 

em 1966 e radicada em Berlim. Por algum tempo, foi só o que eu soube.  

 

A imagem pobre 

 Alguns meses se passaram. De volta ao Brasil, deparei-me com um texto 

intrigante e ritmado, escrito pela mesma artista: "In Defense of the Poor Image"2 

(2009) tratava com artimanha da condição social e material implicada em algumas 

imagens dos e nos dias de hoje. O que interessava ao texto era ater-se aos destroços e 

																																																								
1 FOLKERTS, H.; LINDER, C.; SCHAVEMAKER, M. (Ed.). FACING FORWARD: Art & Theory 
from a Future Perspective. Amsterdam University Press B.V. Amsterdam, 2015. Disponível online em: 
<http://www.oapen.org/search?identifier=576931>. Acesso em: março 2017. 
2 Na época, o texto foi acessado pela plataforma online E-Flux, em inglês. Em 2016, este mesmo texto 
foi o primeiro de Hito Steyerl a ser traduzido e publicado no Brasil. O ensaio, cujo título recebeu a 
tradução Em defesa da imagem ruim, saiu pela revista Serrote #19 em março de 2015. 
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sobras das imagens que viajam velozmente através dos corpos e matérias mundanos – 

sejam orgânicos, inanimados, maquínicos ou híbridos. Ao contrário das imagens 

límpidas e bem definidas, as imagens pobres são muitas vezes o que restou dos 

processos decorrentes de trânsitos incessantes. As imagens viajam – circulam – e têm 

os corpos gastos e transformados nessas viagens. São infladas de valores e 

significados. Também são roubadas, apropriadas e desapropriadas. Muitas delas não 

têm endereço fixo nem autoria definida. Várias são expostas e julgadas em tribunais 

públicos – as redes sociais – e frequentemente são condenadas. São as condenadas da 

tela, já que a superfície da terra virou também imagem em superfícies de cristais 

líquidos e metais semicondutores. Faço alusão direta a um livro de Hito Steyerl: As 

condenadas da tela é uma possível tradução para The Wretched of the Screen (2012), 

primeira coletânea de ensaios da artista a ter sido publicada. O título é uma referência 

explícita ao famoso livro de Frantz Fanon, The Wretched of the Earth em inglês3 – em 

português, Os condenados da Terra. Para Steyerl, as imagens partidas e migrantes de 

hoje podem juntar-se às pessoas exploradas, despedaçadas e refugiadas – invisíveis na 

poeira da guerra ou esgarçadas pelas flexibilizações neoliberais. 

 

Além da representação 

 Em geral, as obras de Steyerl são atos de reflexão estética e política. São 

visões críticas que englobam os campos da arte e da cultura e que levam em conta a 

produção e a circulação dos objetos artísticos e culturais, das mercadorias e das 

informações. As condições dos meios que possibilitam esses trânsitos também são 

fundamentais para a abordagem da artista. Partindo dessas questões, ela demonstra a 

impossibilidade de se dissociar a política das imagens dos dispositivos tecnológicos, 

das guerras, dos sistemas midiáticos e financeiros. Sua prática artístico-teórica 

investiga como as tecnologias da imagem agenciam e determinam nossa percepção e 

entendimento do mundo. Nesse sentido, pode-se fazê-la dialogar com pensadores das 

mídias e das imagens, como Paul Virilio, Friedrich Kittler, Vilém Flusser, Wendy Hui 

Kyong Chun, N. Katherine Hayles, W. J. T. Mitchell, Mario Perniola, Chris Marker, 

Harun Farocki e Walter Benjamin – alguns dos quais evocados pela própria alemã em 

seus trabalhos. 

																																																								
3 Les Damnés de la Terre é o título original em francês. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

13	

 Ao expor as relações existentes entre a técnica, a forma e a política, Hito 

Steyerl compartilha o diagnóstico de uma nova sensibilidade que emerge da 

proliferação desenfreada de imagens digitais algoritmicamente produzidas e cada vez 

mais interconectadas por smartphones e aplicativos, mídias sociais, gps trackings e 

softwares de reconhecimento facial. Nessa condição em que estamos sendo 

constantemente monitorados, fotografados, escaneados, identificados e registrados, 

em suma, controlados, nessa "paisagem midiática totalmente imersiva, a 

representação pictórica – que por muito tempo foi vista como uma prerrogativa e um 

privilégio político – soa mais como uma ameaça."4  

 A crítica da representação – tanto política quanto pictórica – é assunto 

recorrente nos trabalhos de Steyerl. Uma coletânea bilíngue (alemão-inglês) que reúne 

alguns de seus ensaios mais antigos, por exemplo, intitula-se Beyond Representation 

(2016) – em português, além da representação. Nela há textos escritos entre os anos 

de 1999 e 2009 que tocam a problemática da representação de maneira abrangente. 

Steyerl passa, por exemplo, pelos estudos culturais (crítica cultural e pós-colonial); 

pela questão documental e as complicações envolvendo noções como realismo e 

verdade; pela crítica institucional no campo das artes; pela crítica da representação 

identitária nacional e seu imaginário; e pela ideia de tradução com implicações 

estéticas e políticas. 

 Já em seus trabalhos posteriores, a alemã desenvolve a crítica da representação 

por meios cada vez mais inesperados e provocadores. Hito Steyerl considera que 

atualmente vivemos em um mundo onde tudo pode tornar-se imagem. Na era da 

informação digital, cada vez menos as imagens representam coisas dadas por relação 

indicial. Elas deixaram de ser representações, cópias, projeções ou mesmo simulacros. 

Em vez disso, são realidades materiais que se tornaram agentes deflagradores e 

catalisadores de novas realidades.  

 

 

																																																								
4 STEYERL, H. The Spam of the Earth: Withdrawal from Representation. In: The Wretched of The 
Sreen, ARANDA, J.; WOOD, B. K.; VIDOKLE, A. (Ed.) Berlin: Sternberg Press, 2012, pp. 160-175. 
Tradução nossa. Citação no original: “Within a fully immersive media landscape, pictorial 
representation—which was seen as a prerogative and a political privilege for a long time—feels more 
like a threat”. Disponível online em:  E-flux Journal #32, February 2012 <http://www.e-
flux.com/journal/32/68260/the-spam-of-the-earth-withdrawal-from-representation/>. Acesso em: junho 
2016. 
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Steyerl e os seus meios 

 Como poderemos constatar nos capítulos que virão, a produção de Hito 

Steyerl move-se por suportes materiais variados. O texto ensaístico – online e 

impresso – é um dos meios de que Steyerl lança mão, mas não é o único. Sua prática 

se manifesta também através de videoinstalações que ela chama – de forma 

provocadora – de documentais e, ainda, através de um tipo de fala presencial que tem 

sido referida no meio artístico como lecture-performance (podendo ser traduzida 

como performance-conferência ou conferência performática). Hito Steyerl se coloca 

em processo de constante tradução e (re)montagem de ideias que circulam pelos 

diferentes suportes e que podem ressurgir a cada novo trabalho: são ajustes às 

variações de tempo, espaço e matéria. Esses processos de transformação evidenciam a 

autoconsciência da artista enquanto produtora, pós-produtora e distribuidora de 

realidades.  

 Para Hito Steyerl, as realidades são construídas, mas não se deve 

desconsiderá-las por esse motivo. Deve-se tomar conhecimento de seu caráter 

fabricado para tomar os meios de produção e interferir na criação de novas 

possibilidades que desafiem o estabelecido. De sua parte, a artista frequentemente 

opera pequenas distorções de fatos para encadeamento narrativo ficcional e 

documental. Dessa maneira, fica difícil discernir entre o que é "realidade" e 

"invenção" em seus trabalhos. Frequentemente, em suas performances, Steyerl 

profere: "Isso é sério". "Eu não teria por que inventar isso". "Isso realmente 

aconteceu"5. Seus textos, instalações e conferências estão sempre especulando sobre 

algo, tentando perfurar bordas e vazar "conteúdos" de um terreno para outro, em 

constante busca por estranhamentos. Nesse sentido, eles nunca conhecem a 

contemplação nem a estabilidade.  

 Outra característica presente em sua obra é o jogo com a descontinuidade na 

escrita dos textos e na edição dos vídeos, os quais refletem os próprios conteúdos 

flagrados na forma refratária e associativa que seus trabalhos assumem. A 

importância da montagem também pode ser percebida em suas conferências 

performáticas, situações em que a artista junta cacos de notícias, fatos, imagens e 

documentos surreais – tirados da internet – para embasar afirmações provocadoras. 

																																																								
5 Um exemplo claro pode ser visto na performance-conferência I Dreamed a Dream: Politics in the 
Age of Mass Art Production (2013). Disponível em: <https://vimeo.com/64703899>. Acesso em: 
janeiro 2017.  
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Seus trabalhos são fragmentados e soluçantes. Nunca percorrem linha reta nem 

completam um sentido total. Ao contrário: são sobre a falta, a transformação e a 

apropriação de significados. Estão sempre tensionando e afrouxando as linhas que 

separam a lógica do absurdo, a arte da cultura de massa, a coerência do paradoxo, o 

sujeito do objeto.  

 Com essas ferramentas, Hito Steyerl procura expor a fragilidade das narrativas 

contemporâneas – ficções geopolíticas – e mostrar o quão absurda é a própria 

realidade. Para dar conta dessas especulações e provocações, talvez sua maior 

qualidade seja o humor. O interessante é que seu uso do cômico não gera alívio, mas 

um constrangimento geral que desestabiliza a autoridade – tanto da artista quanto da 

obra. Há sempre algo desajeitado e fora do lugar, mesmo quando são abordados os 

assuntos mais sérios. Nesse sentido, o humor pode ser uma estratégia política que abre 

caminhos para deslocamentos. Sem dúvida, o uso do humor destaca Steyerl da 

maioria dos ensaístas audiovisuais, que geralmente optam pelo tom poético, grave e 

sisudo. 

  

Steyerl e os nossos meios 

 "É quase impossível falar sobre a Hito, porque tudo o que você possa dizer 

sobre sua obra já foi melhor dito por ela". São palavras da crítica cultural e professora 

de filosofia Nina Power, ao apresentar a artista alemã Hito Steyerl em um evento.6 Se 

essa afirmação, por um lado, pode acabar desencorajando eventuais análises da obra 

de Steyerl, pode também, por outro, corroborar uma ideia mais ampla da(o) artista 

enquanto crítica(o)-pensador(a). Sob esse prisma, a afirmação reverbera questões de 

extrema relevância ao debate presente da arte contemporânea – para além da análise 

de objetos artísticos individuais, porém sem ignorá-los. O que se pretende articular 

aqui é o papel da artista – Steyerl, especificamente – como agente mediadora de um 

pensamento. Parece óbvio, pois a integração entre arte e teoria que a alemã impõe de 

partida já explicita a mediação de pensamento que ela opera – fato que ao mesmo 

tempo auxilia e dificulta nossa análise7. Afinal, como Nina Power afirmou, é mesmo 

																																																								
6 Hito Steyerl in conversation with Nina Power. Intitut of Contemporary Arts (Londres), 5 de março de 
2014. Tradução nossa. Citação no original: "It's almost impossible to talk about Hito, because 
everything you might want to say about her work she has already said it better". Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BoqHQ05J22k>. Acesso em: dezembro 2015. 
7 Acreditamos que, em certa medida, toda arte pode produzir um pensamento. O caso de Hito Steyerl é 
apenas um exemplo em que essa relação está posta explicitamente desde o início, de forma voluntária e 
autoconsciente. 
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difícil falar sobre a obra de Steyerl: tem-se a impressão de que nela as reflexões já 

estão todas postas e que só nos resta tracejar o caminho pontilhado.  

 A partir dessa constatação, um desafio se coloca à frente: como escrever sobre 

uma artista que já vem armada com teoria em riste, teor crítico embutido, arsenal de 

referências e treinamento filosófico em punhos? A pergunta já sugere uma das 

possíveis respostas: através das relações estabelecidas entre arte, técnica, tática e 

guerra, às quais Steyerl se atém em muitos de seus trabalhos. Outro meio pertinente 

para auxílio de análise da obra é a própria teoria dos meios, ou estudos de mídia, 

vertente teórica com forte tradição alemã, para a qual o pensamento de Walter 

Benjamin pode ser considerado uma fonte precursora iluminadora.  

 

Mediações 

 Tentando guiar-me por essas frentes mencionadas, e principalmente pela ideia 

ampla do que pode ser uma mediação, elegi alguns temas que aparecem nos trabalhos 

de Hito Steyerl. Esses temas, de alguma maneira, mediaram a relação que esta 

dissertação estabeleceu com a artista. Mas o fato é que múltiplos movimentos de 

mediação se deram: Hito Steyerl também foi, ela mesma, um canal mediador, uma 

tradutora intermediária entre os temas eleitos e a sensibilidade desta escrita. E, enfim, 

a esta dissertação foi dada a tarefa de mediar o pensamento da artista junto ao leitor. 

 Os capítulos vindouros foram separados pelos seguintes temas-mediadores: 

arte, imagem, coisa, documento e informação – eles próprios considerados formas 

de mediação entre os seres humanos e o mundo. 

 Em latim, medium é a palavra para o que chamamos em português de meio. 

Media é seu plural. No inglês, usa-se media para se referir aos mais variados meios de 

armazenamento e transmissão de diferentes modos de dados e informações; em 

especial, usa-se media para se referir aos meios de comunicação de massa. De 

qualquer forma, o termo está atrelado à ideia de contato e comunicação. Em 

português, a palavra "meio" é bastante ampla. Talvez por isso, quando se fala 

especificamente da transmissão de informações e da comunicação de massa, usa-se 

frequentemente a palavra "mídia", uma adaptação do termo em inglês.   

 Nesta pesquisa, o uso da palavra "meio" parece mais proveitoso. A 

abrangência de "meio" pode ser profícua e abrir espaço para múltiplas associações. 

Um medium, ou meio, pode ser o ambiente que nos cerca. Também pode ser o 

material ou espaço por onde passam sinais, ondas ou energia. Está ligado à ideia de 
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canal e condução. Um medium também pode ser um formato ou forma em que uma 

comunicação se dá ou em que uma informação se apresenta. Meios, canais, maneiras 

pelas quais um objetivo é atingido. Médium é aquele que transmite informação do 

mundo espiritual ou de outros mundos aos quais não temos acesso. O médium 

incorpora. Corporifica. Um meio é também uma mensagem. Uma relação. Um 

intermediário entre extremos. Uma metade do caminho. Uma média pode ser 

matemática ou o equilíbrio entre o café e o leite. Nas artes, medium é o material ou a 

técnica usada por um artista para produzir uma obra. O meio pode ser uma intercessão 

entre diferentes partes. Pode ser uma mediação. 

 Nas páginas que se seguem há tentativas de criar pontos de contato entre os 

temas escolhidos e a produção artística de Hito Steyerl. Na verdade, a própria artista 

já fornece esses temas em sua obra, tendo sido minha tarefa a de elegê-los e pinçá-los 

nos trabalhos. Por serem temas grandes e complexos, encontrei-me na incumbência de 

selecionar, recortar e colar. As discussões, a meu ver, apresentam-se em cascatas. 

Como esta escrita parte da obra de Steyerl para desdobrar os assuntos, a forma 

fragmentada e associativa de seus trabalhos eventualmente ecoará nos capítulos a 

seguir. 

 Para não me estender mais, apresento apenas superficialmente o que poderá 

ser adensado adiante:  

 O primeiro capítulo trata a arte como mediadora do capitalismo neoliberal e de 

suas narrativas geopolíticas – estas últimas são consideradas, por Hito Steyerl e pelo 

filósofo, crítico e historiador da arte Peter Osborne, ficções geopolíticas. A análise da 

obra Duty-Free Art (2015), da alemã, poderá nos auxiliar a aproximar as produções da 

artista e do filósofo. Em seguida, uma relação entre a arte e o mundo do trabalho é 

feita a partir de alguns textos de Steyerl nos quais ela alerta para a precarização do 

trabalho no meio das artes e da cultura. A arte se insere como mais um espaço de 

reprodução da exploração. O que era trabalho torna-se ocupação isenta de 

remuneração. Arte e trabalho absorvem vocabulário de guerra: ocupação, intern, 

voluntário, freelancer (autônomo, mas em certa medida mercenário). Este subcapítulo 

abre mais a discussão, levantando alguns pontos sem o intuito de fechá-los. 

 O segundo capítulo busca situar algumas ideias de Hito Steyerl – algumas das 

quais já foram esboçadas nesta introdução – no que concerne às imagens digitais nos 

dias de hoje. Como pontapé para a discussão, proponho pensar a imagem do mundo 

como nos foi apresentada em meados do século XX. Refiro-me literalmente às 
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primeiras fotografias do planeta Terra, que causaram tanta comoção à época de sua 

divulgação. O que pode uma imagem? Ou melhor, como W. J. T. Mitchell sugere 

perguntar: o que querem as imagens?8 Partiremos, portanto, da imagem do mundo até 

chegar a um mundo (constituído) de imagens. Nessa "paisagem midiática imersiva", o 

que fica de fora das superfícies das telas e da Terra? O que não é dado a ser visto? Ou 

melhor: ainda é possível não ser visto? Para tentar dar a dimensão de como Hito 

Steyerl lida com esses assuntos, disponibilizamos a transcrição do áudio e do texto 

escrito que compõem o vídeo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational 

.MOV File (2013) e sua tradução para o português (anexo I). O capítulo também conta 

com a tradução da transcrição do áudio de uma conferência performada por Steyerl 

em Nova Iorque em 2013 (sem título). Esse material, que gira em torno da 

camuflagem digital, levanta a relação entre as técnicas de imagem e a guerra, assuntos 

caros a Harun Farocki, Paul Virilio e Friedrich Kittler. 

 Em seguida, será apresentada mais uma tradução: um ensaio escrito de Hito 

Steyerl, publicado pela primeira vez na plataforma online E-Flux em 2010 e 

republicado como texto impresso na coletânea The Wretched of the Screen (2012). 

Trata-se de "A Thing Like You and Me", o qual será discutido em nosso terceiro 

capítulo. Nele, Hito Steyerl trata imagens como coisas e coisas como imagens. A 

alemã propõe uma dissolução da dicotomia entre sujeito e objeto e, para isso, 

conclama que nos tornemos objetos – ou que tomemos partido deles. Também será 

evocado um outro ensaio da artista em que ela faz uso do estranho e difícil texto de 

Walter Benjamin "Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem" 

(1916) para propor a escuta da linguagem das coisas. Nesse ponto arriscamos a 

interferência poética de Jean Genet enquanto alguém que se apropria dos objetos (um 

ladrão) e ao mesmo tempo sente por eles grande empatia e identificação. 

 O próximo tema – de que trata o quarto capítulo – concerne aos documentos: 

como são produzidos, disseminados e quais usos são feitos deles. Hito Steyerl faz 

uma aproximação direta e reducionista entre as palavras documento e documentário, 

considerando que ambas são da ordem do "documental". A artista expande a noção de 

documento, conforme veremos em dois exemplos desse capítulo: quando afirma que a 

maioria dos documentos contemporâneos consiste em dados transmitidos entre 

																																																								
8 MITCHELL, W. J. T. Preface. In: What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The 
University of Chicago Press, 2005. 
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máquinas; e quando elege a cor vermelha documento de uma época. A partir dessa 

última constatação, realiza uma videoinstalação monocromática "documental", Red 

Alert (2007), que será propulsora de nossa discussão. 

 Por fim, o tema da informação ocupará o quinto e último capítulo da 

dissertação. Talvez se encontre, aqui, o ponto de maior dificuldade deste percurso – 

trata-se, afinal, de assunto abrangente, vago em certo sentido, praticamente um 

metatema.  

 O início do capítulo se pauta no termo "circulacionismo", mencionado por 

Steyerl em seu texto "Too Much World: Is the Internet Dead?" (2013). A expressão se 

refere à capacidade de movimento das imagens digitais, mas em certa medida é 

aplicada mais amplamente às informações digitais, suas velocidades e modos de 

circulação. A partir do projeto de expografia de uma retrospectiva dedicada à alemã 

em 2014, podemos pensar a noção de percurso e as dimensões políticas das 

arquiteturas que envolvem os espaços, os corpos, as redes de informação e as 

máquinas, restringindo-nos a alguns exemplos. Nesse capítulo também será explorada 

a relação entre sinal e ruído – o que define informação segundo o matemático Claude 

Shannon9. Hito Steyerl faz uso do conceito de Shannon em seu texto "Proxy Politics: 

Signal and Noise" (2014) e pergunta: "quais são os algoritmos sociais e políticos que 

separam o ruído da informação? (...) Quem decide o que é sinal e o que ruído"?10 

 É possível que nas páginas a seguir não haja resposta para nenhuma pergunta 

que se coloca ao longo do texto, como será reforçado adiante. Tanto a pesquisa 

quanto a escrita, mediadas pelo pensamento de Hito Steyerl, colaram-se às 

abordagens frescas dos assuntos abrangentes comentados pela artista. Há uma falta de 

distanciamento que também decorre da contemporaneidade dos temas e de suas 

condições moventes. Em última análise, Hito Steyerl parece preocupar-se cada vez 

mais com as condições políticas e sociais em um mundo digitalizado. E nesse mundo, 

a velocidade das transformações faz com que as imagens se mostrem cada vez mais 

borradas aos nossos olhos. 

	

																																																								
9 SHANNON, C. A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, 
Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948. Disponível em: 
<http://math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>. Acesso em: fevereiro 
2017. 
10 STEYERL, H. Proxy politics: Signal and Noise. In: E-Flux Journal # 60 – December 2014. 
Disponível em: <http://www.e-flux.com/journal/60/61045/proxy-politics-signal-and-noise/>. 
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2 
Arte 
 
2.1.  
Hito Steyerl e a ficção do contemporâneo 
 
 A partir do que foi esboçado na Introdução, pode-se vislumbrar o trânsito 

de Hito Steyerl entre diferentes categorias e suportes artístico-teóricos. Entretanto, 

para além da variedade de natureza verificada em seus objetos e práticas (textos, 

filmes, videoinstalações e conferências performáticas), o interessante é que 

eventualmente, em sua produção, uma mesma obra pode existir em e circular por 

diferentes formatos. Nesses casos, a obra é traduzida, transformada e adaptada 

para um novo meio. 

 

 
Hito Steyerl, Duty-Free Art, 2015. Vista da videoinstalação. (Fig. 1) 

 

 É o caso de Duty-Free Art (2015), cujo primeiro formato foi uma 

performance-conferência comissionada. A apresentação foi filmada no ato, 

transcrita depois, e esse material foi transformado em um texto publicado online1, 

																																																								
1  STEYERL, H. Duty-Free Art. In: E-Flux Journal #63 – March 2015. Disponível em: 
<http://www.e-flux.com/journal/63/60894/duty-free-art/>. Acesso em: 20 novembro 2015. 
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mas também em uma videoinstalação (Fig. 1). No modo instalativo, o trabalho é 

composto por dois monitores: um em que a artista aparece falando, em um fundo 

preto, e outro em que o espectador pode ver imagens tiradas da internet e que se 

relacionam com a fala. Além disso, também existe, embaixo das telas, uma 

projeção luminosa sobre caixa de areia, em que são mostradas imagens também 

retiradas da internet. Há um projetor no teto que joga luz sobre a caixa de areia, 

gerando imagens mais ondulosas, onduladas, que acabam assumindo um caráter 

mais pictórico e abstrato (Fig. 2). Essa versão do trabalho, portanto, transita entre 

os registros performático, fotográfico (vídeo), pictórico e escultórico. A obra 

existe de maneira transcategorial2 não só porque é uma instalação mixed media, 

mas principalmente porque pode migrar entre suportes, existir independentemente 

nessas diferentes formas. Sendo assim, podemos partir do princípio de que a 

atuação artística de Hito Steyerl é transcategorial. Essa é uma das características 

– apenas uma, dentre outras que veremos à frente – que nos permitirá pensar o 

trabalho da artista alemã por vias da arte contemporânea (ou pós-conceitual) como 

abordada pelo filósofo, historiador e crítico da arte Peter Osborne em seu livro 

Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art (2013).  

 

 
Hito Steyerl, Duty-Free Art, 2015. Detalhe da instalação: projeção sobre areia. (Fig. 2) 

 

 Qual a "arte contemporânea" evocada aí? E o que seria "arte pós-

conceitual", mais especificamente? Por que pensar a obra de Steyerl por essas 

vias? E que par equivalente é esse, arte contemporânea/pós-conceitual? Essas são 
																																																								
2 Aproprio-me, aqui, de termo utilizado frequentemente por Peter Osborne em Anywhere or Not at 
All. 
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questões a serem refletidas, neste texto, a partir da seguinte proposição do filósofo 

inglês: "a arte contemporânea é arte pós-conceitual.”3 

 Arte pós-conceitual é, nas palavras de Osborne, "uma categoria crítica 

constituída no nível da ontologia histórica da obra de arte."4 Trata-se de uma 

proposição conceitual, crítico-histórico-filosófica, para uma arte "em geral" que, 

após transformação na ontologia histórica da obra de arte em decorrência de 

realizações artísticas radicais (principalmente em meados do século XX, 

entretanto a partir de condições possibilitadas por um modernismo precedente e 

determinante), tem que lidar necessariamente com o aspecto conceitual da arte, 

mas não apenas; o aspecto estético da obra também é inevitável. Porém, nenhum 

dos dois é autossuficiente, o que significa que a obra de arte contemporânea, em 

termos crítico-histórico-filosóficos, e não apenas cronológicos (uma arte feita no 

presente), não pode ser reduzida nem à sua conceitualidade nem à sua "estética" – 

forma sensível de apresentação. Ambos os aspectos, para Osborne, são 

inelimináveis e insuficientes. O filósofo propõe a quebra da oposição marcada 

entre puro conceito/ideia e pura dimensão estética (seja no sentido kantiano da 

recepção da obra ou no sentido greenberguiano da autonomia do objeto e de sua 

especificidade de medium).  

 Para Osborne, uma barreira que dificulta a produção do pensamento crítico 

em relação à arte contemporânea em geral é a ideia de que não há uma 

criticalidade significativa nesse termo, ou seja, de que a arte contemporânea 

“designa nada mais que a totalidade empírica radicalmente heterogênea dos 

trabalhos artísticos produzidos na duração de um presente particular (nosso 

presente); que, portanto, não pertence propriamente a um vocabulário crítico."5 O 

empenho de Osborne será na direção de produzir um discurso que contribua para 

a inteligibilidade crítica da ideia de arte contemporânea. Para isso, ele usa 

características próprias da arte contemporânea como fonte de reflexão para se 

produzir um pensamento crítico-filosófico-histórico sobre ela. Evocando o 

																																																								
3 OSBORNE, P. Anywhere or Not At All: Philosophy of Contemporary Art.London: Verso, 2013, 
p. 19. Tradução nossa. Citação no original: “Contemporary art is post-conceptual art”.  
4 Ibid., p. 48. Tradução nossa. Citação no original: "Postconceptual art is a critical category that is 
constituted at the level of the historical ontology of the artwork”. 
5 Ibid., p. 2. Tradução nossa. Citação no original: "(...) that it designates no more than the radically 
heterogeneous empirical totality of artworks produced within the duration of a particular present 
(our present); that it is, thus, not a proper part of a critical vocabulary at all".	
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Romantismo alemão de Jena, via Walter Benjamin,6 Osborne propõe a restauração 

de uma crítica de arte que se aproxima da filosofia e que não dissocia a produção 

artística ("literária") da produção crítica, no sentido de que a própria obra já 

deveria conter em si criticalidade (uma teoria artística integrada), fornecendo 

assim meios para a reflexão se desdobrar infinita e dialeticamente.  

 Levando em conta essa perspectiva crítica, nem toda arte produzida 

atualmente é, ou pode ser, considerada arte contemporânea. Para Osborne:  

 
Afirmar que algo é contemporâneo é reivindicar que seu significado participe da 
atualidade do presente. (...) Precisamos de um discurso que seja responsável em 
relação ao conceito crítico geral do contemporâneo, (...) que se engaje com a 
filosofia do tempo.7   
 

 Esse engajamento crítico-filosófico com o tempo histórico é o que embasa 

Osborne em seu esforço por compreender as categorias pelas quais se pode pensar 

a arte contemporânea criticamente hoje. Se durante muito tempo o medium foi 

uma categoria dominante da crítica de arte modernista, a dissolução dos limites 

dos meios (antes específicos) estabeleceu um novo campo complexo e fluido de 

práticas artísticas em geral. Arte pós-conceitual, portanto, seria a arte que lida 

reflexivamente com as categorias crítico-histórico-filosóficas do contemporâneo. 

Nas palavras de Osborne: 

 
A subsequente dissolução dos limites dos meios [medium] como bases 
ontológicas das práticas artísticas e o estabelecimento de um campo complexo e 
fluido de práticas genericamente artísticas, colocou novos problemas de 
julgamento crítico aos quais o conceito de contemporâneo representa uma 
resposta cada vez mais poderosa. Entretanto, esse conceito deve ser construído, 
em vez de meramente revelado. 8 (grifo do autor)  

 
 
 Há aqui um duplo movimento, um choque, que demanda ao mesmo tempo 

consciência histórica, compreensão do tempo presente, e um olhar crítico e 

dialético sobre este. Algo do recorrente texto de Giorgio Agamben, "O que é o 
																																																								
6 BENJAMIN, W. O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão. São Paulo: Edusp, 1993. 
7 OSBORNE, P. Op. cit., p. 2. Tradução nossa. Citação no original: “To claim something is 
contemporary is to make a claim for its significance in participating in the actuality of the present. 
(...) We need a discourse that is responsible to the general critical concept of the contemporary, ... 
which engages with the philosophy of time”. 
8 Ibid., p. 3. Tradução nossa. Citação no original: “The subsequent dissolution of the limits of 
medium as the ontological bases of art practices, and the establishment of a complex and fluid 
field of generically artistic practices, has posed new problems of critical judgement to which the 
concept of the contemporary represents an increasingly powerful response. However, this concept 
must be constructed rather than merely discovered”.  
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contemporâneo?", que remete à Segunda consideração intempestiva de Nietzsche, 

pode coincidir com a perspectiva de Osborne sobre o tempo e o espaço presentes, 

já que para Agambem - ao citar Barthes - "o contemporâneo é o intempestivo"9. 

Walter Benjamin é outro que recorre ao texto mencionado de Nietzsche quando 

cita um trecho deste na epígrafe de sua tese 11 em "Sobre o conceito de história" 

(1940). Sua referência ao "intempestivo" nietzschiano mostra-se de extrema 

pertinência, se lembrarmos dos esforços de Benjamin em considerar, por exemplo, 

as técnicas de sua época – não para uma aderência completa, mas para entender os 

processos históricos e sociais e poder agir criticamente sobre seu tempo presente, 

sem esquecer do que pode vir à frente. Não à toa, o pensamento de Benjamin é tão 

influente na produção crítico-filosófica de Peter Osborne, que constantemente 

organiza livros e escreve textos sobre a filosofia do alemão. Do mesmo modo, 

pode-se verificar a relevância da filosofia de Benjamin na obra de Hito Steyerl. 

 

Arte pós-conceitual 

 Haveria uma série de características próprias à arte contemporânea/pós-

conceitual, segundo Osborne. Podem ser qualidades, mas são, antes, questões com 

as quais se tem que lidar. Dentre elas: dissolução de bordas materiais e categoriais 

– de medium (não desmaterialização, mas interdisciplinaridade e 

transcategorialidade); dissolução de bordas dos e nos espaços artísticos (pensar o 

papel que cumpriam os museus nacionais e o papel que hoje cumprem as bienais 

internacionais e feiras de arte, por exemplo); uma relação estabelecida entre a 

ficção e as narrativas históricas, sociais e geopolíticas – ficcionalizações de fatos, 

personagens, espaços, dados, documentos; dissolução da autoria em anonimato 

via pseudônimos ou em coletividades (ficcionalizadas ou não); unidade 

fragmentada ou distributiva da obra (as diferentes possibilidades de montagem de 

uma obra, por exemplo, dependendo dos diferentes espaços e tempos em que são 

realizadas – as possibilidades que a obra tem, inclusive, de migrar entre suportes); 

serialidade, e outras.  

 Com base em algumas dessas características (supostamente próprias ao 

contexto da arte contemporânea atual), é possível aproximar aspectos da tese de 
																																																								
9 BARTHES, R. apud AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo. In: O que é o contemporâneo? E 
outros ensaios. Tradução Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 58. Agamben 
cita um curso de Roland Barthes no Collège de France, no qual Barthes se refere ao texto de 
Nietzsche por nós mencionado. 
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Peter Osborne à prática crítico-artística de Hito Steyerl. A intenção é que essa 

aproximação não seja apenas a análise de uma obra ou prática artística auxiliada 

pelo enxerto de um conteúdo crítico-filosófico, mas que possibilite a articulação 

entre dois pensamentos contemporâneos que compartilham tanto o mesmo tempo 

histórico quanto uma abordagem crítica sobre como a arte se insere no mundo: a 

prática filosófica de Osborne, que se relaciona de forma intrínseca com aspectos 

históricos e críticos da arte; e o pensamento artístico de Steyerl, que se manifesta 

em seus trabalhos (textos, filmes, performances) a partir de um embate com 

realidades tecnológicas, políticas, econômicas e sociais nas quais as produções 

artísticas e culturais estão necessariamente imbricadas. 
 

Contemporaneidade e ficção 
 
(...) Free Port Art Storages (...) são armazéns em zonas livres de imposto, de vários tipos, 
onde colecionadores armazenam arte para evitarem taxação. Isso é "arte livre de 
impostos" (duty-free art), porque evita taxação, em certo nível. Mas no texto ["Duty-Free 
Art"] também é levantada a questão sobre se não haveria ainda outro entendimento de 
"arte livre de impostos". "Arte livre de impostos" também poderia ser compreendida 
como arte que não tem deveres, que não tem obrigação em fazer isso ou aquilo, ou ser 
bela, ou educar, ou contribuir para a cultura nacional ou mesmo ser valiosa ou muito cara. 
Portanto, seria ótimo se de fato houvesse uma arte livre de deveres, que é uma arte que 
não tem que fazer nada. (...) Por outro lado, "arte livre de impostos" ou "arte livre de 
deveres” é uma arte invisível possuída por oligarcas e basicamente posta em detenção e 
invisibilidade, logo uma espécie de Guantánamo para obras de arte, se quiser. E por outro 
lado, "arte livre de impostos" ou "arte livre de deveres" é uma arte que poderia ser 
realmente autônoma.10  

 
Hito Steyerl, entrevista concedida ao Museo Reina Sofía 

 
De acordo com o Google Ngram Viewer, o uso da palavra "impossível" caiu 
abruptamente desde meados do século XX. Mas o que isso nos diz? Isso significa que 
cada vez menos coisas são impossíveis? Isso significa que a impossibilidade, como tal, 
encontra-se em declínio histórico? Talvez apenas signifique que as condições para as 
possibilidades estão sujeitas a mudanças no decorrer dos tempos? O possível e o 
impossível são, ambos, definidos por condições históricas e externas?11 

																																																								
10 STEYERL, H. Entrevista concedida ao Museo Reina Sofía, Espanha. Tradução nossa. Citação 
no original: “Free Port Art Storages, they are storages in tax free zones, in different kinds, where 
collectors store art in order to avoid taxation. So this is duty-free art, because it avoids taxation in 
a certain degree. But in the text is also raised the question weather there is also another 
understanding of duty-free art. Duty-free art could also be understood as art that has no duty, that 
has no obligation to do this or do that or look beautiful or educate or contribute to national culture 
or to even be valuable or very expensive. So it would be great if there really was a duty-free art 
that is art that has got to do anything. (...) On the other hand duty-free art is invisible art owned by 
oligarchs and basically put in detention and invisibility, so like a Guantánamo for art works, if you 
will. And on the other hand duty-free art is an art that could be really autonomous”. 
11 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “According to the Google N-gram 
viewer, the usage of the word “impossible” has steeply dropped since around the mid-twentieth 
century. But what does this tell us? Does it mean that fewer and fewer things are impossible? Does 
this mean that impossibility “as such” is in historical decline? Perhaps it just means that the 
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Hito Steyerl, "Duty-Free Art" 

 
 

(...) a ficção do contemporâneo é necessariamente uma ficção geopolítica.12 

Peter Osborne, Anywhere or Not At All 

 

 A obra Duty-Free Art (texto, performance, instalação) é uma narrativa 

fragmentada, dividida em 9 pequenos capítulos relativamente independentes que 

mudam ligeiramente de tema e de registro (entre o documental e o ficcional), mas 

que, ao se articularem, amarram um pensamento: o papel da arte como escudo, 

agente mediador, reflexo de transações transnacionais (políticas e financeiras) de 

grande escala. Uma intriga internacional que envolve desigualdade econômica, 

mercado financeiro, especulação, sonegação de impostos, territórios neutros, 

projetos nacionais de estados totalitários, arquitetos-celebridade, guerras civis, 

Wikileaks, documentos secretos, dark web, criptografia... Uma verdadeira teia 

geopolítica complexa, na qual a arte desempenha um papel longe de ser 

desimportante.  

 Logo no início de Duty-Free Art, Steyerl afirma que, segundo estatísticas 

do Google Ngram Viewer (um mecanismo que calcula a frequência das palavras 

em publicações de língua inglesa entre os anos de 1500 e 2008), o uso da palavra 

"impossível" (impossible) caiu consideravelmente desde meados do século XX. A 

artista prossegue afirmando que, segundo Kant, "tempo e espaço são condições 

necessárias para se perceber e entender qualquer coisa. Sem esses dois elementos, 

o conhecimento, a experiência e a visão não podem se desenvolver. Kant chama 

essa perspectiva de 'criticismo'." 13 

 Como Steven Shaviro escreve ao tratar da Crítica da Razão Pura de Kant 

conforme a abordagem dos filósofos Alfred North Whitehead e Gilbert Simondon 

(separadamente), tempo e espaço não são categorias nem conceitos filosóficos. 

Não são organizadores absolutos e fixos de princípios que apenas imprimem 

ativamente informações sobre matérias supostamente passivas, informes, caóticas 

																																																																																																																																																								
conditions for possibilities as such are subject to change over time? Are both the possible and the 
impossible defined by historical and external conditions?”  
12 OSBORNE, P. Op. cit., p. 25. Tradução nossa. Citação no original: “(...) the fiction of the 
contemporary is necessarily a geopolitical fiction.”	
13 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “(...) time and space are necessary 
conditions to perceive or understand anything. Without time and space, knowledge, experience, 
and vision cannot unfold. Kant calls this perspective ‘criticism’.” 
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e desestruturadas. Para Shaviro, via Simondon, “espaço e tempo são o meio de 

uma modulação flexível sempre variável, enquanto as Categorias são os 

princípios de um molde rígido e sempre idêntico"14 (grifos do autor). Tempo e 

espaço são condições que não podem ser pré-estabelecidas, porque são 

construídas no processo da experiência; condicionam as experiências assim como 

são condicionadas por elas.  

 Com essa abordagem em mente, podemos pensar junto com Steyerl: "que 

tipo de tempo e espaço é necessário para que a arte contemporânea se manifeste? 

Ou ainda: o que a crítica direcionada à arte contemporânea diz sobre tempo e 

espaço atualmente?" 15  Acrescento: que tempos e que espaços a arte 

contemporânea engendra? Em que possibilidades de existência a arte acontece 

hoje e o que ela própria torna possível (que tempos, espaços e relações)? Como 

lidar com a crise em torno da ideia de representação, seja ela artística ou política? 

Se houver mesmo cada vez menos impossibilidades em geral, há, portanto, menos 

impossibilidades para a arte? - essas perguntas não são tão diferentes de algumas 

que Peter Osborne faz em seu livro Anywhere or Not At All.  

 Atualmente, a condição de existência da arte contemporânea não se separa 

de narrativas e espaços transnacionais globais (as bienais internacionais, as feiras 

de arte; os valores das obras que flutuam à mercê das variações do mercado 

financeiro internacional). Antes, essa condição era fortemente atrelada a projetos 

de soberania nacional, construções do que seriam imagens e imaginários de certas 

nações, já que os Museus Nacionais faziam parte desses projetos (fins do séc. XIX 

e início do XX), assim como os Museus de Arte Moderna vieram a fazer pouco 

tempo depois (meados do século XX). Em alguns países da América Latina, 

inclusive, as construções destes últimos precederam em poucos anos golpes 

militares calcados em discursos nacionalistas, seguidos por ditaduras.  

																																																								
14 SHAVIRO, S. Pulses of Emotion: Whitehead’s “Critique of Pure Feeling”. Tradução nossa. 
Citação no original: “(…) are not organizing principles actively imprinted upon an otherwise 
shapeless and disorganized matter. In Simondon’s terminology, space and time are the media of a 
flexible, always-varying modulation, while the Categories are the principles of a rigid and always-
identical molding” (grifos do autor). Disponível em: 
<http://www.shaviro.com/Othertexts/Pulse.pdf>. Acesso em: dezembro 2015. 
15 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “Kant calls this perspective 
“criticism.” With this in mind, what kind of time and space is necessary for contemporary art to 
become manifest? Or rather: What does criticism about contemporary art say about time and space 
today?” 
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 Atualmente, apesar da condição transnacional global reproduzida cada vez 

mais nas novas configurações de espaços destinados às artes – como as feiras e as 

bienais –, ainda são encontrados resquícios da ideia de arte e cultura ligadas a 

projetos de (re)construção e (re)invenção nacionais. Em Duty-Free Art, esse 

aspecto da arte é evidenciado com o exemplo retirado dos arquivos sírios 

publicados pelo Wikileaks em 2012: o projeto de um Museu Nacional na Síria, 

idealizado pela primeira-dama Asma al-Assad, esposa do ditador Bashar al-Assad, 

pretendia "elevar o papel que museus e patrimônios públicos desempenham na 

Síria; em sua história, cultura, economia e sociedade."16 Os planos da primeira-

dama eram que o museu pudesse cumprir o papel de fomentar a identidade 

nacional e o orgulho cultural.  

 Por um lado, continuam sendo forjadas identidades nacionais, 

"comunidades imaginadas"17 – projetos com bases modernas e modernistas; por 

outro, e cada vez mais, as bienais internacionais, os museus de arte 

contemporânea e as feiras de arte cumprem uma função de transnacionalização 

cultural e econômica que age junto à construção ficcional do contemporâneo. Para 

Hito Steyerl: "(...) se as nações são uma forma de organizar o tempo e o espaço, 

então o museu também é. E se tempo e espaço se modificam, também se 

modificam os museus."18 Osborne também desenvolve raciocínio a partir do 

conceito de "comunidades imaginadas" – o qual Benedict Anderson aplicou à 

modernidade –, atualizando-o para a construção do contemporâneo em relação à 

noção de transnacionalismo global: 
 

(...) e, gradualmente, a ficção do contemporâneo é primariamente uma ficção 
planetária ou global. (...) É uma ficção – projeção da unidade temporária do 
presente através do planeta – fundamentada na penetração contraditória de formas 
sociais recebidas ('comunidades', 'culturas', 'nações', 'sociedades', – todas 
formulações cada vez mais inadequadas) pelo capital, e sua consequente 
interconexão e dependência. (...) O transnacional não é não-nacional, mas muda o 
estatuto do nacional, que em todo caso era, sabidamente, apenas uma comunidade 
imaginada. Não se trata do transnacionalismo enquanto o outro abstrato do 

																																																								
16  WIKILEAKS. Presentation on the New Vision for the Syrian Museums and Heritage Sites. In: 
WikiLeaks’s Syria files database, 2012. Tradução nossa. Citação no original: “(…) to elevate the role 
museums and heritage sites play in Syria's history, culture, economy and society”. Disponível em: 
<https://wikileaks.org/syria-files/docs/2089122_presentation-on-the-new-vision-for-the-syrian-museums-
and.html>. Acesso em: dezembro 2015. 
17 ANDERSON, B. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008	
18 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “But if nations are a way to organize time and 
space, so is the museum. And as times and spaces change, so do museum spaces”. 
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nacional, mas da transnacionalização enquanto forma de mediação do estado-
nação com o seu outro global abstrato. 19  

 

 Peter Osborne reitera que "a ficção do contemporâneo é necessariamente 

uma ficção geopolítica."20 E se a contemporaneidade é calcada em ficções e 

narrativas de vários tempos coexistindo num só, a arte contemporânea, com todo 

seu aparato, torna-se portanto mediadora dessa operação ficcional. Ela própria só 

é possibilitada pela combinação de uma série de fatores econômicos, sociais e 

culturais: economias de guerra, capital neoliberal somado à comunicação de 

massa, bienais internacionais, feiras de arte, crescimento da concentração de 

renda, exploração de mão de obra barata (ou de estagiários não-assalariados), 

sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Hito Steyerl considera que "[a] arte 

contemporânea, portanto, torna-se uma mediadora para os bens comuns globais, 

para a falta de qualquer terreno, temporalidade ou espaço comuns."21 

 

 
Hito Steyerl Liquidity Inc., 2014. (Fig. 3) 

																																																								
19 OSBORNE, P. Op. cit., p. 26. Tradução nossa. Citação no original: “And increasingly, the 
fiction of the contemporary is primarily a global or a planetary fiction. (...) This is a fiction - a 
projection of the temporary unity of the present across the planet - grounded in the contradictory 
penetration of received social forms ('communities', 'cultures', 'nations', 'societies', - all 
increasingly inadequate formulations) by capital, and their consequent enforced interconnection 
and dependency. (...) The transnational is not non-national, but it changes the status of the 
national, which was in any case famously only ever an imagined community'. This is not 
transnationalism as the abstract other of the nation, but transnationalization as the mediation form 
of the nation-state with its abstractly global other”.  
20 OSBORNE, P. Op. cit., p. 25. Tradução nossa. Citação no original: “The fiction of the 
contemporary is necessarily a geopolitical fiction”. 
21 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “Contemporary art thus becomes a 
proxy for the global commons, for the lack of any common ground, temporality, or space”. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	

	

30	

 

 Como demonstra a artista e professora americana Andrea Fraser em seu 

texto "L'1%, c'est moi", por meio de estudos e gráficos, quanto maior a 

desigualdade econômica, quanto maior o abismo social, mais arte é vendida por 

preços cada vez mais exorbitantes: 

 
Como os colecionadores mais importantes do mundo ganham dinheiro? Como 
suas atividades filantrópicas se relacionam com suas operações econômicas? E o 
que significa colecionar arte para eles e como isso afeta o mundo da arte? Se 
observarmos as receitas dessa classe, fica evidente que seus lucros se baseiam no 
crescimento da desigualdade de renda ao redor do mundo. Essa redistribuição de 
capital, por sua vez, tem influência direta no mercado da arte: quanto maior a 
discrepância entre ricos e pobres, mais os preços desse mercado aumentam. A 
situação, parece, chama urgentemente por um desenvolvimento de alternativas ao 
sistema vigente.22 
 

 
Capítulo 5: um sonho 

 O capítulo 5 de Duty-Free Art (A Dream) é apresentado com um aviso em 

caixa alta: "ATENÇÃO: ESTE É O ÚNICO CAPÍTULO FICCIONAL DESTA 

FALA"23. No entanto, a relevância do capítulo talvez não esteja em desenvolver a 

narrativa absurda de um sonho, mas sim em mostrar o quão surrealistas os outros 

capítulos, não ficcionais, são. "Este é o único capítulo ficcional desta fala", na 

verdade, quer dizer: lembre-se de que os outros capítulos, apesar de parecerem 

absurdos, não são ficcionais.  

 "E cada vez mais a ficção do contemporâneo é principalmente uma ficção 

global ou planetária."24 A frase de Peter Osborne poderia resumir bem Duty-Free 

Art, que além de tratar diretamente da ficção contemporânea de que a arte é 

mediadora, também se relaciona à obra de Osborne por citá-lo nominalmente em 

seu conteúdo/forma, fato que só reforça a pertinência em fazer dialogar a artista e 

o filósofo. Osborne não é apenas citado pela artista em seu 

																																																								
22 FRASER, A. L’1%, c’est moi. In: Texte Zur Kunst. Issue nº 83, September 2011, p. 114. 
Tradução nossa.  Citação no original: "How do the world’s leading collectors earn their money? 
How do their philanthropic activities relate to their economic operations? And what does 
collecting art mean to them and how does it affect the art world? If we look at the incomes of this 
class, it is conspicuous that their profits are based on the growth of income inequality all over the 
world. This redistribution of capital in turn has a direct influence on the art market: the greater the 
discrepancy between the rich and the poor, the higher prices in this market rise. The situation, it 
would seem, urgently calls for the development of alternatives to the existing system." 
23 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “WARNING: THIS IS THE ONLY 
FICTIONAL CHAPTER IN THIS TALK". 
24 OSBORNE, P. Op. cit., p. 26. Tradução nossa. Citação no original: “And increasingly, the 
fiction of the contemporary is primarily a global or planetary fiction”. 
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texto/performance/instalação, mas também participa como imagem em uma 

montagem fotográfica e em diagramas supostamente propostos por ele para pensar 

duas diferentes trajetórias críticas da história da arte. Aí, o pensamento de 

Osborne é evocado diretamente pela artista, mesmo que de forma aparentemente 

nonsense. 

 

 
Diagramas citados por Hito Steyerl em Duty-Free Art. (Fig. 4) 

 

 

 No momento declaradamente ficcional do ensaio, Steyerl sonha com 

diagramas de textos recentes de Peter Osborne que representam a genealogia da 

arte contemporânea - não fica claro se de fato eles existem em algum texto do 

teórico, se são apenas baseados em seus pensamentos, ou inventados pela artista. 

De todo modo, Steyerl nos apresenta ilustrações de dois desses diagramas (Fig. 4): 

um deles traçaria uma história, teoria e crítica da arte que teriam culminado no 

pós-moderno; o outro representa o trajeto que teria culminado no contemporâneo. 

Os diagramas, de certa forma, ilustram algumas ideias de Osborne que estão 

ligadas à sua rejeição do termo pós-moderno e à sua aderência ao termo 

contemporâneo. Osborne elege os pares dialéticos que fazem culminar numa arte 

de hoje que é imanentemente contemporânea e não pós-moderna. 

 Hito Steyerl avisa, no entanto, que em seu sonho não prestava atenção no 

conteúdo dos diagramas, mas apenas na forma côncava de cada um deles – forma 

que ia mudando à medida que os diagramas se sobrepunham. Eles, juntos, 

formariam um alvo plano, sem profundidade, superficial.  
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Imagem retirada de Duty-Free Art (Fig. 5) 

 

 Ela descreve um momento em que teria visto Peter Osborne em seu sonho: 

"Eu comecei a perder gravidade e a voar em direção ao espaço. Peter Osborne 

estava flutuando por lá também e, com um sotaque texano improvável, ele 

apontou para baixo e me mostrou esta vista."25 Esse alvo seria, ao mesmo tempo, 

um escudo e uma imagem achatada e simplificada, correspondente à arte 

contemporânea. "Vista de cima, a genealogia da arte contemporânea estava agindo 

como uma mediadora ou uma tela: uma mira para cobrir o lugar de impacto."26 A 

artista prossegue: 

 

Por trás do seu visor de astronauta, Peter resmungou: este é o papel da arte 
contemporânea. É uma mediadora (proxy), uma dublê. É projetada em um local 
de impacto depois de tempo e espaço fragmentarem-se em uma unidade 
disjuntiva – e continuarem a colapsar em pilhas multicoloridas projetadas por 
arquitetos-celebridade.27 

																																																								
25 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “I started losing gravity and flying 
up towards space. Peter Osborne was floating around there too, and with an unlikely Texas accent, 
he pointed down and showed me this sight”. 
26 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Seen from above, the genealogy of contemporary art 
was acting as a proxy or a screen: a sight to cover the site of impact".	
27 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Behind his astronaut’s visor, Peter croaked: This is 
the role of contemporary art. It is a proxy, a stand-in. It is projected onto a site of impact, after 
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Montagem fotográfica de Hito Steyerl: Peter Osborne em roupas de astronauta. Imagem retirada 

de Duty-Free Art. (Fig. 6) 

 

 A teoria da arte, portanto, criaria imagens que resumem uma certa 

condição da arte em sua relação com o mundo. Esses diagramas, que podem ser 

tanto reais, feitos a partir de teorias de Osborne, quanto adaptações jocosas de 

Steyerl (uma vez que em seu texto não há referência à proveniência dos 

diagramas), vão se achatando, perdendo profundidade, até tomarem a forma de 

alvos, escudos mediadores de aspectos do mundo contemporâneo. O que 

aconteceu afinal com o tempo e o espaço? Que espaço-tempo é esse que achata as 

formas e planifica o mundo em superfícies bidimensionais? E que imagens do 

mundo são essas que condensam e afetam o espaço-tempo? Diagramas "sobre" 

categorias crítico-históricas da arte se transformam em uma imagem simplificada 

do que a própria arte seria para Steyerl. Um alvo. E também uma piada? Hito 

Steyerl: 

 
A arte contemporânea é uma espécie de camada ou mediadora que finge que está 
tudo bem, enquanto pessoas estão cambaleando devido aos efeitos das políticas 
de choque, das campanhas de choque e terror, dos reality-shows, cortes de 
energia, outras formas de cortes, gifs de gatinhos, gás lacrimogêneo – tudo isso 
que está desmantelando e religando completamente os aparatos sensoriais e 
também as faculdades humanas de raciocínio e compreensão ao causar um estado 
de choque e confusão, de depressão hiperativa permanente.28 

																																																																																																																																																								
time and space have been shattered into a disjunctive unity—and proceed to collapse into rainbow-
colored stacks designed by starchitects”.  
28 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Contemporary art is a kind of layer or proxy which 
pretends that everything is still ok, while people are reeling from the effects of shock policies, 
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Hito Steyerl, Duty-Free Art, 2015. Detalhe da instalação: frames do vídeo em dois canais. (Fig. 7) 

 
 Se a arte contemporânea contribui de forma crucial com a ficcionalização 

desse tempo comum (a contemporaneidade), também contribui com a construção 

social real de nosso tempo (afinal as ficções e narrativas não são destacadas da 

realidade, mas ajudam a construí-la). As condições sociais dos espaços destinados 

à arte e as transformações históricas na ontologia da obra de arte convergem e se 

condicionam mutuamente. Ou seja, essas transformações, processos de 

dissolução, porosidades, desterritorializações e contaminações se mostram 

evidentes tanto no aspecto transcategorial das obras de arte contemporâneas 

quanto na dissolução de bordas dos espaços destinados à arte. A arte torna-se 

líquida e fluida, movimento puro, espelho d'água do capital. "Se a arte 

contemporânea é a resposta, a pergunta é: como o capitalismo pode ser 

embelezado?"29 

 É fato que vários dos termos citados acima, como "porosidade", 

"contaminação", "desterritorialização", assim como "fronteiras borradas" e 

"campos expandidos", tornam-se rapidamente jargões do meio. Como então 

encarar esses termos e as questões que eles refletem? Como lidar criticamente 

com certos "estados de coisas" sem apenas reproduzi-los automaticamente? O que 

Osborne e Steyerl parecem propor e realizar, cada um à sua maneira, é exatamente 

o empenho em compreender esse tempo e esse espaço presentes. Enfrentar, 

mapear, questionar e refletir sobre essas realidades. Só assim pode ser possível 

atuar criticamente. Nas palavras de Osborne:  

																																																																																																																																																								
shock and awe campaigns, reality TV, power cuts, any other form of cuts, cat GIFs, tear gas—all 
of which are all completely dismantling and rewiring the sensory apparatus and potentially also 
human faculties of reasoning and understanding by causing a state of shock and confusion, of 
permanent hyperactive depression.” 
29 STEYERL, H. Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Post-Democracy. In: E-
Flux Journal #21 - December 2010. Tradução nossa. Citação no original: "If contemporary art is 
the answer, the question is: how can capitalism be made more beautiful?" 
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Como a 'arte' pode ocupar, articular, refletir criticamente e transfigurar o dito 
espaço transnacional global? Somente se a posição de sujeito dessa produção, ela 
mesma, for capaz de refletir – construir e expressar – algo da estrutura do 
contemporâneo.30  

 
 
 Falar no, de e com seu tempo presente, considerando o tempo histórico e 

pensando com futuridade (futurity, termo usado por Osborne). 

 A "ficção do contemporâneo", citada anteriormente, aparece na produção 

de Steyerl como, sim, geopolítica, mas também enquanto prática tecnológica, 

cultural, econômica. A artista pode abordar dados e situações os mais absurdos e 

tratá-los como documentais. Ao mesmo tempo, também pode ficcionalizar e levar 

ao limite alguns acontecimentos corriqueiros e banais (ou simplesmente tornar 

explícita a grande narrativa nonsense que é o mundo). Osborne escreve sobre o 

trabalho artístico do Atlas Group: "Cada obra material, ou materialização, pode 

ser entendida como a performance de um elemento ou ideia fictícia"31 - a frase, 

porém, também mostra-se pertinente para pensar outros artistas contemporâneos, 

como a própria Hito Steyerl. Nesse tipo de trabalho artístico, como escreve 

Osborne, cria-se uma "ambiguidade na relação entre narrativas históricas e 

fictícias, através da qual se atinge sua força tanto filosófica quanto política."32Essa 

ambiguidade é pautada nas contradições, aberrações e absurdos que a 

contemporaneidade (e suas diferentes experiências compartilhadas num só tempo) 

possibilita, positiva ou negativamente. A tarefa crítico-artística em discussão, 

portanto, parece ser: produzir situações/objetos artísticos e pensamento de forma 

imbricada; uma produção e uma prática que se dão também no pensamento e a 

construção de um pensamento das práticas artísticas. Ambas as "frentes" 

aparecem, então, como produtoras de reflexões do (fricções com o) tempo 

presente e (d)o contexto vigente, mas em diálogo com um tempo histórico, com 

outros espaço-tempos, procurando entender como as categorias, os objetos e as 

percepções – os tempos e os espaços – modificam-se, como capturam e são 

																																																								
30 OSBORNE, P. Op. cit., p. 28. Tradução nossa. Citação no original: "how can 'art' occupy, 
articulate, critically reflect and transfigure a so global transnational space? Only if the subject-
position of this production is able to reflect - construct and express - something of the structure of 
contemporary itself".  
31 Ibid., p. 33. Tradução nossa.  Citação no original: “Each material work, or materialization, can 
be understood as the performance of a fictive element or idea”. 
32 Ibid., p. 34. Tradução nossa.  Citação no original: "(...) ambiguity in the relationship between 
historical and fictional narratives, through which it achieves both its philosophical and political 
force”.  
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capturados e como podemos, a partir dessa compreensão das mudanças, pensar 

formas de ação e produção viáveis. 

 Como ainda veremos mais à frente, a obra de Steyerl discorre, em alguns 

níveis, sobre a arte contemporânea enquanto apenas mais um meio para que 

problemas econômicos, políticos e sociais se manifestem e reproduzam. A crítica 

insistente à arte contemporânea, mais especificamente, se repete em seus vídeos, 

instalações, textos e performances que abordam os mais variados temas. Pode-se 

notar, no entanto, algo de estranho nisso. Todas essas críticas não partem de 

alguém que está cada vez mais integrada ao sumo da arte contemporânea 

transnacional? Algumas páginas atrás a artista Andrea Fraser foi citada com um 

trecho de seu "L'1% c'est moi", que se trata de uma espécie de estudo de dados e 

denúncia de um mundo do qual a própria Fraser participa – apesar de claramente 

manifestar dúvidas muito sinceras no que diz respeito a sua prática. Assim como 

Hito Steyerl e Andrea Fraser, qualquer pessoa que criticar um meio do qual extrai 

recursos para sua subsistência será alvo de críticas que apontam ambiguidades e 

contradições. 

 Por um lado, ao especular sobre a expressão duty-free art, Steyerl afirma 

que, além de se referir a uma arte livre de taxação de impostos, também pode 

abarcar o sentido de uma arte livre de obrigações (sociais, políticas, estéticas, 

educativas), o que seria uma solução, ou ao menos uma libertação. Por outro lado, 

justamente algumas "funções" cumpridas pela arte de Steyerl a colocaram num 

lugar de destaque no cenário internacional das artes. Ora, não seriam a 

especulação ensaística, a crítica ao meio artístico e a abordagem política das 

imagens os grandes valores embutidos na obra da artista alemã? Não são 

exatamente esses atributos que a fazem ser respeitada e valorizada enquanto 

artista? Não haveria aí uma função muito clara que sua arte cumpre? Pode-se 

afirmar que já existe um filão das artes que permite ou mesmo incentiva essa 

crítica por dentro? A própria arte dita de crítica institucional (Institutional 

Critique)33, cujos primeiros exemplares remontam à década de 1960, não teria se 

																																																								
33 Surgida no momento agitado das discussões artísticas conceituais – particularmente nos Estados 
Unidos, a partir da década de 60 –, a crítica institucional, nas artes, refletia sobre o papel das 
instituições no meio. Os artistas com essa inclinação buscavam discutir a relação entre os espaços 
destinados à arte e o campo socio-cultural, bem como as relações entre o público e o privado. A 
tendência também buscava apontar para a função que as instituições artísticas exercem na 
formação do gosto e dos julgamentos estéticos de cada época, que são, em última instância, 
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tornado uma espécie de gênero, categoria artística? Ou seja: esse espaço da 

autocrítica na arte já está totalmente previsto, reservado e etiquetado? É possível 

"subverter por dentro"? Existem alternativas? Ou negar-se a fazer arte, fazer 

greve, é a única solução? Essas são questões incansavelmente colocadas às artistas 

citadas acima e a outros. Sem dúvida, são perguntas que ecoam há bastante tempo 

por todo o meio artístico. Aqui não haverá respostas. 

 

 —E EIS ONDE A PARTE FICCIONAL TERMINA, ABRUPTAMENTE—34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																								
socialmente – e institucionalmente – construídos. Andrea Fraser está entre os exemplos de artistas 
que lidam com a questão. 
34	STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "– AND THIS IS WHERE THE 
FICTIONAL PART ABRUPTLY ENDS –". 
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2.2.  
Alguns aspectos sobre arte e trabalho 

 

 No texto “Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life”35, Hito 

Steyerl aborda o trabalho informal e a precariedade do trabalho no meio artístico 

partindo das ideias de um coletivo britânico intitulado Carrotworkers' 

Collective36. Em seu site, o coletivo (aparentemente extinto ou transformado em 

outro coletivo) se autodefine como "um grupo de ex-estagiários, trabalhadores da 

cultura e educadores dos setores criativo e cultural baseados em Londres que se 

reúnem regularmente para pensarem juntos as condições de trabalho não 

remunerado nas sociedades contemporâneas."37 

 Uma questão central à discussão é o fato de que a União Europeia tem 

difundido o uso da palavra ocupação (occupation) no lugar de emprego 

(employment) – se observarmos o formulário bilíngue de check-in em um hotel no 

Brasil, onde há escrito "profissão" traduz-se occupation. Essa troca no uso 

corrente de palavras que designam supostamente a mesma coisa marca um 

deslocamento semântico sutil que muda a lógica do trabalho: em vez de criar 

empregos, vamos manter as pessoas ocupadas.  

 Tanto o texto do Carrotworkers' Collective (2009) quanto o de Hito 

Steyerl (2011), a notar pelo momento em que foram escritos, parecem ser reações 

imediatas ao desemprego europeu impulsionado pela crise de 2008. Ambos 

partem de uma visão mais abrangente do assunto trabalho e vão ao encontro da 

discussão mais ligada ao campo das artes e da cultura, às vezes retornando a 

termos mais gerais. Esse zoom-in/zoom-out eventualmente ecoará por aqui, neste 

texto. 

 As artes são lugar corrente de informalidade e precariedade no trabalho – 

isso quando não há questionamentos acerca de sua legitimidade enquanto trabalho 

																																																								
35 STEYERL, H. Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life. In: E-Flux Journal #30 - 
December 2011. Disponível em: <http://www.e-flux.com/journal/art-as-occupation-claims-for-an-
autonomy-of-life-12/>. Acesso em: 16 agosto 2016. 
36 Carrotworkers’ Collective. On Free Labour. Disponível em: 
<https://carrotworkers.wordpress.com/on-free-labour/>. Acesso em: 12 agosto 2016. 
37 Carrotworkers’ Collective. Tradução nossa. Citação no original: “We are a London-based group 
of current or ex interns, cultural workers and educators primarily from the creative and cultural 
sectors who regularly meet to think together around the conditions of free labour in contemporary 
societies”. Disponível em: <https://carrotworkers.wordpress.com/about/>. Acesso em: 12 agosto 
2016. 	
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(e uma situação de crise e desemprego tende a potencializar essa tendência). 

Algumas personagens são recorrentes: a estagiária, a voluntária, a diletante, a 

autônoma38. Uma série de figuras que transitam pela informalidade, são mal pagas 

ou não recebem nenhum tipo de remuneração em troca do trabalho.   

 A estagiária, como afirmam os Carrotworkers, aparece como um peça 

relevante dessa realidade, porque negocia um espaço importante de interseção 

entre educação, trabalho e vida. Nesse combo de fronteiras difusas, muito trabalho 

executado é travestido de "mera experiência apreendida", sem levar em conta o 

lucro que a força de trabalho gerou. E assim a atividade do estágio se torna uma 

ferramenta inicial e introdutória de docilização com a finalidade da exploração, 

uma condição de base para a perpetuação da precariedade do trabalho inerente ao 

capitalismo. Nas palavras do coletivo:  

 

O que parece ser um 'estágio', uma etapa na trajetória que supostamente vai 
resultar num emprego remunerado (...), acaba sendo um ensaio para caminhos 
incertos na profissão (...) e flexibilidade infinita. (...) Ao mesmo tempo que 
concordamos com a necessidade de repensar diversos aspectos da educação e da 
pedagogia, acreditamos que o que temos aprendido no estágio é precariedade 
como forma de vida.39 

 
 

 Eventualmente essa perspectiva europeia do trabalho no meio das artes e 

da cultura pode ser considerada ínfima e desimportante quando pensamos em 

outras realidades do sul global que ainda nos afrontam com trabalho escravo e/ou 

infantil, por exemplo. Mas os pesos e medidas de uma realidade não são 

desvinculados da outra. O próprio texto dos Carrotworkers não ignora o fato de 

que alguém que pode trabalhar sem remuneração por um tempo (para fazer 

contatos, ganhar experiência, se inserir no mercado) geralmente tem condições 

financeiras, de família, para tal. A renda familiar absorve, então, a negativa desse 

trabalho não pago. Cria-se, assim, um filtro de classes que define quem "pode" ou 

não exercer certas profissões. E há também aqueles que têm que fazer horas extras 

																																																								
38 Hito Steyerl cita as profissões todas usando o feminino, she. Ao menos nessa parte do texto, 
decidi aderir a essa forma. 
39 Carrotworkers’ Collective. On Free Labour. Tradução nossa. Citação no original: “What appears 
to be a ‘stage’ (like the French word for internship) in the trajectory whose result is to be found in 
a lifetime paid employment, is a rehearsal for uncertain career paths, hyper-active networking, 
strategic lunching and infinite flexibility: in other words, an internship in the strategic use of 
affects, an internship without end”. Disponível em: <https://carrotworkers.wordpress.com/on-free-
labour/>. Acesso em: 12 agosto 2016. 
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de bicos complementares nas mais diferentes áreas e que vivem, portanto, numa 

zona cinzenta onde tudo, a todo instante, é trabalho. 

 Outra figura relevante à discussão é a da profissional autônoma (ou 

freelancer), que se relaciona com uma noção dúbia de liberdade. O freelancer é 

uma pessoa que vende serviços a empregadores sem um compromisso de longa 

duração com nenhum deles; mas também pode ser considerado um mercenário.40 

Hito Steyerl lembra que a expressão vem de um termo medieval usado para 

designar cavaleiros que se colocavam a serviço dos senhores nobres que lhes 

pagassem mais caro para guerrear. O mercenário é um soldado que não está ligado 

a nenhum mestre nem governo específicos e por isso pode ser contratado 

isoladamente (a figura do Ronin japonês é explorada por Steyerl a partir do filme 

Yojumbo, 1961, de Akira Kurosawa). Esse comprometimento muito localizado e 

suscetível daria margem a uma ideia de liberdade que Steyerl considera negativa, 

porque exime, por exemplo, os empregadores de algumas responsabilidades: "a 

fábrica agora parece estar se dissolvendo em microunidades autônomas e 

subcontratadas que produzem sob condições que não estão longe do trabalho 

servil e do trabalho pago por diária."41 Numa breve aproximação entre a prática e 

a lógica feudal do trabalho, a escritora alerta que essa liberdade pode significar 

antes de tudo a liberação – a isenção – de direitos básicos. 

 

Labor e trabalho 
 

A recusa do trabalho pode ser um primeiro passo, mas uma investigação mais 
aprofundada das diferenças entre labor, trabalho, ser produtivo, ser criativo e ser ativo 
pode ser uma linha de pesquisa frutífera.42 
 

 Carrotworkers' Collective, "On Free Labour" 
 

 
Se pensarmos em trabalho (work) como labor (labour), isso implica um princípio, um 
produtor e eventualmente um resultado. Trabalho é principalmente considerado como um 

																																																								
40 STEYERL, H. Freedom from Everything: Freelancers and Mercenaries. In: E-Flux Journal #41- 
January 2013. Disponível em: <http://www.e-flux.com/journal/freedom-from-everything-
freelancers-and-mercenaries/>. Acesso em: Agosto 2016. 
41 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “(...) the factory now seems to be dissolving into 
autonomous and subcontracted microunits that produce under conditions that are not far from 
indentured and day labor”. 
42  Carrotworkers’ Collective. Op. cit.Tradução nossa. Citação no original: "The refusal of work 
may be a first step, but a further investigation in the differences between labouring, working 
(Arendt), being productive, being creative and being active may be a fruitful line of research." 
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meio para um fim: um produto, uma recompensa, um salário. É uma relação instrumental. 
E também produz um sujeito por meio de alienação.43 

 
Hito Steyerl, "Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life" 

 
 

 Labor definitivamente não é uma palavra muito usada no vocabulário 

corrente e cotidiano do português brasileiro. Por isso houve dúvida imediata na 

tradução das epígrafes acima, o que me levou a investigar rapidamente as 

possibilidades de tradução e os sentidos que elas implicam. 

 Work: emprego, trabalho, profissão. Associado ao funcionamento, a fazer 

funcionar. O homo faber. Fazer, fabricar. Atividade que envolve esforço físico ou 

mental para atingir um propósito ou resultado. Produtividade. Atividade física ou 

mental usada como meio para receber renda. Uma tarefa a ser empreendida. Algo 

que uma pessoa ou coisa tem que executar. Uma obra: algo que foi feito, 

executado. O trabalho do artífice. Utensílio, instrumento, instrumentalidade. As 

mãos que trabalham. Estar engajado em atividade física ou mental para atingir um 

propósito ou resultado. Mover ou causar o movimento gradual e dificultoso de 

uma posição para outra posição, por meio de constante movimento. O ato de 

moldar, em que uma substância se transforma em outra estrutura. 

 Labour: trabalho, especialmente trabalho físico pesado e exaustivo. 

Labuta, esforço, tarefa, empenho, trabalho doméstico, trabalho árduo, suor. 

Trabalho agrícola. Lavoura. O corpo que labora. Classe operária. Processo de 

parto, especialmente das contrações uterinas à chegada do bebê. Equivalentes de 

labor têm conotação de dor e atribulação. 

 Algumas das palavras e frases acima foram pinçadas de traduções, outras 

de buscas por sinônimos. E ainda há outras que vêm de uma formulação detalhada 

da filósofa Hannah Arendt sobre as atividades humanas (a vita activia, em 

oposição à vita contemplativa) – o labor, o trabalho e a ação.44 Aqui, atenho-me à 

tentativa apressada de compreender os usos de trabalho e labor. 

 
																																																								
43 STEYERL, H. Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life. In: E-Flux Journal #30 - 
December 2011. Tradução nossa. Citação no original: " If we think of work as labor, it implies a 
beginning, a producer, and eventually a result. Work is primarily seen as a means to an end: a 
product, a reward, or a wage. It is an instrumental relation. It also produces a subject by means of 
alienation." 
Disponível em: <http://www.e-flux.com/journal/30/68140/art-as-occupation-claims-for-an-
autonomy-of-life/>. Acesso: agosto 2016. 
44 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo - 10ª edição - Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2007. 
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Lygia Clark, Caminhando, 1964 (Fig. 8)         Aleksandr Dovjenko, Terra, 1930 (Fig. 9) 

 

 Duas imagens: as mãos que trabalham; o corpo que labora. Elas 

introduzem bem a diferenciação feita por Arendt, que busca em origens 

etimológicas, na Antiguidade, características próprias às palavras que ao longo da 

história, especialmente a partir da modernidade, foram se cruzando e tornando-se 

sinônimos uma da outra.  

 As mãos que trabalham, geralmente em contato com utensílios e 

ferramentas, eram associadas ao ofício do artesão. De seu trabalho decorreria um 

produto final, mais especificamente um bem durável. O corpo que labora, 

geralmente em contato com a terra, empenhado nos processos vitais e cíclicos, nos 

meios da própria reprodução – manutenção da vida em geral, da vida de terceiros 

ou da própria vida – era associado aos servos e escravos, que não produziam, não 

acrescentavam "novos objetos ao artifício humano". O que é produzido no labor 

(no trabalho sexual, no trabalho de parto, na agricultura, nos trabalhos 

domésticos) é rapidamente consumido, transformado em energia, em vida ou em 

mais força de trabalho. Muitas vezes não há recompensa direta mensurável, 

pagamento.  

 Atualmente os usos das duas palavras se confundem. O que chamamos em 

português de trabalho pode muitas vezes ser uma tradução da palavra inglesa 

labour, que se refere, por exemplo, nas ciências políticas, ao trabalho dos 

operários nas fábricas, à força de trabalho. Nesse sentido, a ideia do trabalho 

como labor pode evocar a finalidade do próprio sustento a partir da remuneração, 

do dinheiro que vai possibilitar a manutenção da vida. E, se pensarmos que os 

trabalhadores numa fábrica, apesar de estarem presentes no processo de feitura de 

um produto (objeto, bem durável), estão, a partir da divisão do trabalho, na 
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verdade alienados do processo todo e inclusive do resultado (e ainda mais 

distanciados e alienados do processo com o uso de máquinas cada vez maiores e 

mais autônomas), podemos ponderar que eles não estão de fato fazendo 

diretamente aquele objeto durável. Nas palavras de Arendt: "(...) [A]o contrário 

das ferramentas do artesanato, que em parte alguma do processo de trabalho 

deixam de ser servas das mãos, as máquinas exigem que o operário as sirva, que 

ajuste o ritmo natural do seu corpo ao movimento mecânico que lhes é próprio."45 

Ela prossegue: 
 

Neste movimento os instrumentos perdem seu caráter instrumental, e desaparece 
a clara distinção entre o homem e os seus utensílios. O que preside o processo de 
labor e todos os processos de trabalho executados à maneira do labor não é o 
esforço intencional do homem nem o produto que ele possa desejar, mas o 
próprio movimento do processo e o ritmo que este impõe aos operários. Os 
utensílios do labor aderem a este ritmo até que o corpo e o instrumento passam a 
agitar-se no mesmo movimento repetitivo, isto é, até que, no uso das máquinas 
(...) já não é o movimento do corpo que determina o movimento do utensílio, mas 
sim o movimento da máquina que impõe os movimentos ao corpo.46 
 
 

	 A	partir	dessa	imagem	da	fábrica,	retorna-se	às	reflexões	em	torno	do	

trabalhador	 da	 arte: qual a relação entre o artista (o museu, a produção e a 

circulação de obras de arte) e o operário (a fábrica, a produção e a circulação de 

mercadorias)?  

 

Utilitarismo, contemplação, dispêndio 
 

Assim como Marx, um jovem burguês alemão, [o artista Joseph] Beuys queria encarnar o 
proletariado. [Andy] Warhol, um americano de pais imigrantes e origens proletárias, 
queria ser uma máquina. 47  
 

 Thierry de Duve, "Andy Warhol, Or the Machine Perfected" 
 
A tarefa social dos artistas profissionais, pensava Beuys, é liberar esse potencial criativo 
reprimido até que todo trabalho humano mereça ser considerado artístico. Essencial à sua 
crença (...) na criatividade é que é orientada ao futuro: tem a estrutura performativa de 
uma promessa. 48 

																																																								
45	ARENDT, H. Op. cit.	
46 ARENDT, H. Op. cit., p. 158. 
47 DE DUVE, T. Andy Warhol, Or the Machine Perfected. In: October, Vol. 48 (Spring, 1989), p. 
3-14. Tradução nossa, a partir de tradução do francês para o inglês de Rosalind Krauss. Citação no 
original: "Like Marx a bourgeois German, Beuys wanted to incarnate the proletarian. Warhol, an 
American immigrant of working-class origins, wanted to be a machine." 
48 DE DUVE, T. On the Avant Garde and the Invention of Art. Parts 3 - 5 from 6 essays in 
successive issues of ArtForum, beginning in Oct., 2013. Tradução nossa. Citação no original: "The 
social task of professional  artists, Beuys thought, is to liberate this repressed creative potential 
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 Thierry de Duve, "Why Was Modernism Born in France?" 

 

 Hannah Arendt, quando escreveu A condição humana, no final da década 

de 50, considerava que o artista talvez fosse "o único 'trabalhador' que restou 

numa sociedade de operários". Com isso ela se referia à diferença entre alguém 

que trabalha manualmente na produção de um objeto durável e outrem que labora 

para o sustento e a manutenção da vida. Essa consideração parte do princípio do 

artista quase como um artesão que executa um trabalho com a intenção de ter, ao 

final do processo, uma obra. "(...) Digno de nota é o fato de que os substantivos 

work, ouvre, werk, [e obra] tendem cada vez mais a ser usados em relação a obras 

de artes (...)", escrevia Arendt em 1958. Objetos são bons exemplos de produtos 

que resultam do trabalho, mas a "obra de arte" é talvez o melhor exemplo, em 

decorrência de sua suposta condição de durabilidade. Para além do fato de que 

não deveria ser usada (gasta), a obra de arte em geral é submetida à preservação 

(acervos) e à eventual restauração. A obra de arte, como "patrimônio da 

humanidade", deve durar. Ou pelo menos durante algum tempo foi assim. 

 Sem dúvida, a ontologia histórica da obra de arte está sempre em 

movimento. Um recorte que abrange desde os alicerces da modernidade até seus 

escombros já envolve muitas mudanças. De lá pra cá, um dos artistas que talvez 

mais tenha compreendido a relação que a arte trava com seu tempo e contexto 

histórico-social seja Andy Warhol, que, não à toa, chamou seu ateliê de Factory – 

mesmo que não correspondesse em nada a uma fábrica. Warhol não apenas tomou 

consciência da inevitável relação entre arte e mercadoria, não apenas 

"transformou" seu ateliê numa fábrica, mas transformou-se a si mesmo num 

objeto durável. Ele queria ser uma máquina, mas também sabia que o objeto mais 

durável de todos talvez fosse a imagem (movimento e permanência, memória e 

projeção). Então ele fez-se imagem. Reproduzível. Multiplicável. Warhol parece 

ter compreendido, assim, a forma como as sociedades ocidentais modernas 

estavam finalmente fazendo a transição "necessária" à natureza da obra de arte, à 

adaptação a seu próprio tempo. E, como aponta o historiador da arte e filósofo 

Thierry de Duve, assim como civilizações anteriores davam um sentido religioso, 

																																																																																																																																																								
until all human labor deserves to be called  artistic. Essential to his (and others’) belief in creativity 
is that it is future-oriented: It has the performative structure  of a promise." 
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artesanal, e aristocrático à arte, agora era a vez da obra de arte assimilar a 

mercadoria. A vez da transformação do "valor estético em valor de troca".49 

 Thierry de Duve analisa de forma atraente a relação que Warhol 

estabeleceu com seu trabalho e com sua obra dentro de uma sociedade industrial e 

do espetáculo – como o artista está intrincado nas ideias de mercadoria e 

fetichismo. E Warhol soube imprimir esse aspecto do desejo e do consumo em 

seu trabalho na forma de performance e jogo. 

 

 
Andy Warhol na Factory (Fig. 10) 

																																																								
49 DE DUVE, T. Andy Warhol, Or the Machine Perfected. In: October, Vol. 48 (Spring, 1989), 3-
14, p. 6. Tradução nossa a partir de tradução do francês para o inglês de Rosalind Krauss. Citação 
no inglês: "(...) aesthetic values into exchange-value". 
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Joseph Beuys, 7000 Oaks, 1982 (Fig. 11) 
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Joseph Beuys (Fig. 12) 

  

 O filósofo nos lembra que um dos esforços principais de muitos artistas 

modernos e contemporâneos é o empenho em fugir do valor de troca, ou seja, do 

aspecto de mercadoria da obra. Para isso, segundo de Duve, alguns recorreram ao 

utilitarismo (seja social, econômico ou político), com a esperança de uma 

superação do capitalismo – a menção que de Duve faz a Beuys na segunda 

epígrafe deste subcapítulo, relacionada à criatividade e à utopia, ilustra bem essa 

questão. Outros artistas foram em direção a uma exacerbação da contemplação, 

considerando que o meio das artes não é de fato um mercado e que de certa 

maneira carrega em si algo das relações de produção pré-capitalistas 

(abstracionismo, suprematismo, o monocromo como uma forma de sublime...). 

Estes últimos tendem a reter do valor de uso apenas o valor e negam totalmente o 

uso e a utilidade da obra. "A contemplação estética é desinteressada e não 

consome nada"50. Por fim, de Duve aponta um terceiro "tipo" de artista, que se 

opõe ao anterior: o que retém do valor de uso apenas o uso, ignorando o valor. A 

obra de arte, portanto, manifesta seu desgaste, seu caráter perecível (e não 

desmaterializado). Ou então o artista manifesta seu ato de destruição como pura 

perda, dispêndio.  

																																																								
50 Ibid., p. 9. Tradução nossa a partir de tradução do francês para o inglês de Rosalind Krauss. 
Citação no inglês: "Aesthetic contemplation is disinterested and consumes nothing." 
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Francis Alÿs, Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997 [Por mais de nove horas, Alÿs 

empurrou um bloco de gelo pelas ruas da Cidade do México até que ele derretesse 

completamente] (Fig. 13) 

 

 Thierry de Duve considera que Warhol não pertence a nenhuma das três 

categorias mencionadas, já que o artista americano não afronta a condição da obra 

de arte como mercadoria, não se infla de resistência contra o processo de 

metamorfose que transforma artistas (dândis, poetas, românticos e utópicos) em 

produtores e amantes da arte em consumidores. Ao contrário, ele constrói cenas 

em que posiciona os espectadores como consumidores e explicita essa condição 

ao colocá-los frente a frente com pilhas de sopa Campbell, comparando a obra de 

arte à mercadoria. Mesmo o espectador que não compra a obra de arte é um 

consumidor. Olhar é consumir. Nesse caso, então, o valor estético seria 

absorvido? Para de Duve isso acontece se considerarmos que o "campo estético 

está totalmente mapeado dentro do campo da economia política, em outras 

palavras, se estética tem a ver com valores."51 Ou com julgamento, juízo de valor. 

É o caso. 

 

 
																																																								
51	DE DUVE, T. Op. cit., p. 9. Tradução nossa. Citação no original: "(...) aesthetic field is totally 
mapped onto the field of political economy (...), in other words, if aesthetic has to do with values".	
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Barbara Kruger, Untitled (Your Gaze Hits The Side Of My Face), 1981 (Fig. 14) 
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Se o artista é uma máquina, o museu é uma fábrica? 

 Como bem observa Hito Steyerl, na Europa muitos museus e centros 

culturais são antigas fábricas. As filas de visitantes que entram e que saem, 

inclusive, assim como nos cinemas, lembram o primeiro filme dos irmãos 

Lumière, de 189552. Essas fábricas abandonadas, ao se tornarem obsoletas (muitas 

fábricas que produziam energia a partir do carvão foram fechadas; atualmente a 

Ásia é um dos poucos lugares que as mantém), transformaram-se e foram 

reativadas como espaços para atividades artísticas e culturais e reabsorvidas por 

uma certa indústria cultural. A arte contemporânea, sob esse prisma, acaba por 

absorver "a energia ideológica que restou dos projetos políticos históricos 

fracassados", como afirmam Julieta Aranda, Brian Kuan Wood e Anton Vodokle, 

editores da plataforma online E-Flux.53 

 A aproximação que Hito Steyerl faz entre museu e fábrica ("Is a Museum 

a Factory?") levanta a discussão em torno do museu (mas também de todo o 

aparato artístico) como um espaço para a produção, a reprodução e a exploração. 

E que tipo de fábrica é o museu? Um lugar onde "algo continua a ser produzido. 

Instalação, planejamento, carpintaria, exposição, discussão, manutenção" 54 , 

especulação e networking. Onde "o trabalho reprodutivo é performado por 

faxineiras, blogueiras"55, youtubers e instagramers que com o uso do seu celular 

fazem parte do trabalho de relações públicas das obras e do museu, de graça. E 

quanto ao espectador? A apreciação da arte seria também uma forma de 

ocupação? Steyerl menciona o teórico Jonathan Beller56 e afirma que o espectador 

também trabalha. "Olhar é trabalhar". Assistir às imagem-mercadorias é também 

"agregar valor" a elas. Sob esse prisma, portanto, o consumidor também seria um 

dos trabalhadores da arte.  

																																																								
52 Trata-se de Saída dos operários da fábrica Lumière. Hito Steyerl faz menção ao filme em seu 
texto "Is a Museum a Factory?", mas a analogia parece ser amplamente difundida. 
53 ARANDA, J.; WOOD, B.; VIDOKLE, A. Preface. In: STEYERL, H. The Wretched of the 
Screen. Berlin: Sternberg Press, 2012, pp. 5-7. Tradução nossa. Citação no original: “(...) 
contemporary art serves to absorb the leftover ideological energy of history’s failed political 
projects”. 
54 STEYERL, H. Is a Museum a Factory? In: E-Flux Journal #07 - June 2009. Tradução nossa. 
Citação no original: "(...) something continues to be produced. Installation, planning, carpentry, 
viewing, discussing, maintenance". Disponível em: <http://www.e-flux.com/journal/07/61390/is-
a-museum-a-factory/>. Acesso em: 05 agosto 2016. 
55 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "(...) whose reproductive work is performed by 
cleaning ladies and cellphone-video bloggers alike". 
56 BELLER, J. L., Kino-I, Kino-World. In: MIRZOEFF, N. (Ed.). The Visual Culture Reader. 
London: Routledge, 2002.	
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 São alguns os textos, as performance-conferências e as videoinstalações de 

Hito Steyerl que mencionam o sistema da arte e da cultura contemporâneas como 

mais uma mediação que reproduz a estrutura capitalista de exploração da força de 

trabalho de muitos em benefício do lucro de poucos. "Uma grande mina de 

extração de trabalho que sobrevive às custas do comprometimento apaixonado de 

mulheres brilhantes, freelancers estressados e estagiários não remunerados."57  
 

Arte, trabalho, labor e (ocup)ação 

 Quando escreve "se pensarmos em trabalho como labor...", Hito Steyerl 

faz um uso moderno e marxista da palavra labour, tratando-a como sinônimo de 

"trabalho". E quando afirma que o que era trabalho transformou-se em ocupação, 

nota que essa mudança, que não é apenas de terminologia, está relacionada, sim, 

às condições econômicas, mas também às percepções do espaço e do tempo. 

Steyerl lembra que em termos de economia moderna, o tempo de trabalho está 

envolvido no valor de troca de qualquer mercadoria. Mas e quando não existe 

necessariamente um resultado material em jogo, como se dão as relações com o 

tempo?  E com  o espaço? Pois o que a mudança na terminologia – de trabalho 

para ocupação – aparentemente opera é a subtração da necessidade de um fim, um 

produto, um resultado, uma conclusão. Assim também são subtraídos os 

comprometimentos com a remuneração. Pensa-se que o processo contém sua 

própria gratificação. E assim o tempo de trabalho transforma-se na passagem do 

tempo. Fazer hora. Não é um meio de ganho, mas uma forma de gastar tempo e 

recursos estando ocupado. 

 Nota-se que a descrição que Steyerl faz de ocupação não se distancia tanto 

de várias características que Arendt atribui ao labor pré-moderno, o que parece 

apontar que a tal transformação – de trabalho em ocupação – denunciada pela 

artista alemã e pelo coletivo inglês talvez não seja apenas uma ressaca das crises 

econômicas e políticas da última década. É possível, inclusive, que anteceda o 

neoliberalismo e a ideia de "flexibilização" do trabalho. Talvez toda a tradição 

capitalista venha, desde o início, criando ocupações, transformando trabalho em 

																																																								
57 ARANDA, J.; WOOD, B.; VIDOKLE, A. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “(...) a 
vast mine of labor extraction that survives on the passionate commitment of brilliant women, 
stressed-out freelancers, and unpaid interns”. 
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labor no sentido da precariedade e da exploração da força de trabalho de uns para 

o uso e a manutenção da vida de outros.  

 Outro ponto da abordagem de Hito Steyerl que vale ser mencionado é a 

relação estabelecida entre atividade – ocupação do tempo – e ocupação militar, ou 

do espaço. Ela desenvolve, em "Art as Occupation: Claims for an Autonomy of 

Life": 
A ocupação está conectada a atividade, serviço, distração, terapia e engajamento. 
Mas também conquista, invasão e captura. Na atividade militar, ocupação se 
refere a relações de poder extremas, complicações espaciais. É imposta pelo 
ocupante sobre o ocupado, que pode ou não resistir. O objetivo geralmente é 
expansão, mas também neutralização e repressão da autonomia. (...) Ocupação 
frequentemente implica mediações sem fim, processo eterno, negociações 
indeterminadas e fronteiras espaciais borradas. Também se refere a apropriação, 
colonização e extração.58 
 

A figura do freelancer como mercenário é um dos entrecruzamentos que a artista 

alemã faz entre nomenclaturas que tocam a atividade militar, o trabalho e a 

atividade cultural e artística. A estagiária é outra peça cuja palavra correspondente 

na língua inglesa (intern) remete à nomenclatura militar, já que evoca 

confinamento e controle temporal. A estagiária é capturada e "internada". Está 

dentro do sistema, mas excluída da folha de pagamento, como provoca Steyerl. E 

o trabalho voluntário, que existe em muitas áreas, não fica de fora da atividade 

militar (os “voluntários da pátria”). Trabalho como atividade e militarização então 

se confundem. A ação parece indissociável da militarização. A atividade física 

profissional (o esporte) no Brasil é cada vez mais financiada pelo exército. A 

superação, a condecoração e a continência no pódio.   

No contexto da arte, mais especificamente, essa mudança na terminologia 

– de trabalho para ocupação – tem outras implicações. O que acontece com a obra 

de arte? – Pergunta Steyerl. O que Arendt responderia, na década de 50, como já 

foi mencionado, é que o artista é provavelmente o único profissional que 

																																																								
58 STEYERL, H. Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life. In: E-Flux Journal #30 - 
December 2011. Tradução nossa. Citação no original: “Occupation is connected to activity, 
service, distraction, therapy, and engagement. But also to conquest, invasion, and seizure. In the 
military, occupation refers to extreme power relations, spatial complication (...). It is imposed by 
the occupier on the occupied, who may or may not resist it. The objective is often expansion, but 
also neutralization, and the quelling of autonomy. (...) Occupation often implies endless mediation, 
eternal process, indeterminate negotiation, and the blurring of spatial divisions. It has no inbuilt 
outcome or resolution. It also refers to appropriation, colonization, and extraction”. Disponível 
em: <http://www.e-flux.com/journal/art-as-occupation-claims-for-an-autonomy-of-life-12/>. 
Acesso em: 15 agosto 2016. 
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permanece trabalhador (no sentido do artesão). Entretanto, enquanto a filósofa 

publicava A condição humana, transformações relevantes começavam a acontecer 

no entendimento e na prática da arte: as definições de arte e suas fronteiras 

materiais e categoriais se alargavam; e a ideia do artista relacionado à concepção 

antiga de labor começava a fazer cada vez mais sentido. Atualmente a arte tem 

cada vez mais aspectos processuais (atividades, culinária, performances; muito da 

arte relacional, por exemplo). A arte tornou-se um processo. A própria ideia da 

arte conceitual "desmaterializada", que na verdade tratava mais da dissolução de 

bordas materiais e categoriais, ainda tinha mais aspectos de objeto do que muitas 

atividades artísticas de hoje. O trabalho artístico, que antes era o resultado, agora 

transforma-se em processo. Mas isso não isenta a arte da condição de mercadoria. 

O que acontece agora é que o próprio processo de fazer é transformado em 

mercadoria. 

 A arte, portanto, trata de manter as pessoas ocupadas, inclusive os 

espectadores. A ideia de que a arte contém sua própria gratificação e não precisa 

de remuneração é incorporada. Criam-se mais ocupações e distrações. Menos 

trabalhos, mais processos. A arte produz mais "educadores, mediadores, guias e 

até mesmo guardas" 59  mal pagos ou não remunerados. E também invade 

realidades que a princípio não faziam parte desse meio e circuito:  

(...) traz 'melhorias' a bairros mais pobres ao estetizar seu status de ruína urbana e 
expulsa moradores antigos depois que a área se torna tendência. Desta forma, a 
arte auxilia na estruturação, hierarquização, posse, valorização e desvalorização 
de um espaço. (...) Em linhas gerais, a arte é parte de um sistema global desigual 
que subdesenvolve algumas partes do mundo enquanto superdesenvolve outras 
(...).60  

 

Reocupação. Precariedade como ferramenta 

 Porém algo parece estar faltando, depois de tanto se pensar e repensar os 

usos das palavras trabalho, labor e ocupação através dos tempos. Se pudemos 

																																																								
59	STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “(...) educators, mediators, guides, 
and even guards”. 
60  Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Art “upgrades” poorer neighborhoods by 
aestheticizing their status as urban ruins and drives out long-term inhabitants after the area 
becomes fashionable. Thus art assists in the structuring, hierarchizing, seizing, up- or downgrading 
of space; (...) Generally speaking, art is part of an uneven global system, one that underdevelops 
some parts of the world, while overdeveloping others (...)”. 
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observar tantas capturas de desejos e palavras, reversões de sentidos, podemos 

também pensar que ressignificar é um esforço constante em um campo de batalha. 

A apropriação dos significados e a reinscrição de certas palavras na vida social e 

histórica são uma luta permanente. Nesse sentido, é relevante refletir sobre o uso 

que a palavra ocupação vem assumindo nos últimos anos. A reocupação dos 

espaços públicos como campo aberto para a ressignificação das relações aparece 

como possibilidade de intervenção em formas antes dadas e aparentemente 

estagnadas. Se a "liberdade" e a "autonomia" foram capturadas, que possam ser 

reocupadas. Se a precariedade é imposta, que dela possa surgir força subversiva e 

transformadora (el cine imperfecto, a estética da fome, the poor image, “da 

adversidade vivemos”...).  

 Nesse sentido, reocupar os espaços públicos ou mesmo qualquer espaço 

físico talvez não seja o suficiente. Parece necessário também reocupar outras 

instâncias da vida social, como as imagens. É preciso invadi-las e remexe-las. Se 

muito do mundo hoje é imagem, elas também precisam ser tomadas e 

ressignificadas. Mas como invadir essa realidade, como afetar materialmente esse 

ser tão específico, fugidio e mutante – ou, para citar o teórico W. J. T. Mitchell –, 

essa "criatura muito paradoxal e peculiar, ao mesmo tempo concreta e abstrata, 

coisa individual específica e forma simbólica que abrange uma totalidade"61? 

 

 
Hito Steyerl, Strike, 2010 (Fig. 15) 

																																																								
61 MITCHELL, W. J. T. Preface. In: What Do Pictures Want?, The University of Chicago Press, 
2005, p. xvii. Tradução nossa. Citação no original: " A picture, then, is a very peculiar and 
paradoxical creature, both concrete and abstract, both a specific individual thing and a symbolic 
form that embraces a totality." 
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Começa com uma tela vazia. 
A palavra STRIKE 62  surge, 
em letras capitais brancas, 
contra um fundo preto. Então 
uma mulher aparece, vestida 
de preto. Ela se aproxima de 
um monitor LCD desligado e 
atinge sua superfície uma 
vez com um cinzel, deixando 
uma teia de fraturas de 
várias cores pela tela, antes 
que tudo retorne, em fade-
out, para o preto. Tudo 
acontece em menos de 30 
segundos. E então começa 
de novo.63 
																																																								
62 Aqui, a palavra strike parece abranger duas conotações: tanto a de greve, quanto a de dar 
pancada, atacar, atingir, bater. 
63 GROOM, Amelia. Crítica de exposição para a revista Frieze. Tradução nossa. Citação no 
original: "It begins with a blank screen. The word ‘STRIKE’ appears across it, in white capital 
letters against a black background. Then a woman appears, dressed in black. She approaches an 
empty LCD monitor and strikes its undifferentiated surface once with a chisel, leaving a multi-
coloured web of fractures across it, before everything fades (back) to black. It’s all over in less 
than 30 seconds. Then it starts again." Disponível em: <https://frieze.com/article/hito-steyerl-
0>. Acesso em: 03 março 2017. 
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Hito Steyerl, Strike, 2010. Vista da videoinstalação. (Fig. 1) 

 

 
Hito Steyerl, Strike, 2010 (Fig. 2) 
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 A palavra "STRIKE", inscrita na tela de plasma, pode referir-se à greve de 

trabalhadores - uma primeira impressão faria intuir. Pode referir-se 

especificamente à greve dos trabalhadores da arte, por exemplo. Mas também 

pode referir-se à greve de nossos corpos contra os dispositivos de imagem. Para 

que não sejamos localizados, sugados ou explorados pelas telas, podemos nos 

armar, mascarar e disfarçar. 

 Por outro lado, a greve também pode ser das próprias imagens: nesse caso 

elas se recusam a existir do modo que queremos que existam. A essa altura, 

devem  estar cansadas de serem tão requisitadas. Elas querem ter o direito de 

errar. Querem poder dormir ou chiar. Elas têm se contorcido e distorcido quando 

as forçamos a ocuparem o espaço total da tela – só porque gastamos todo o nosso 

salário com um aparelho de televisão "o mais HD possível" (se é que isso é 

possível). Não adianta avançarmos com martelinhos e cinzéis: elas revidarão com 

glitchs de desenhos complexos, drop frames rebeldes ou, quem sabe, com emojis 

de foice e martelo, gifs de batatas cheias de prego, pedradas de píxel. 

 "A palavra 'strike' – seja usada no sentido de bater em algo, seja no de 

recusar-se a trabalhar como forma de protesto organizado – implica colisão, 

ruptura, resistência." Escreve a crítica de arte Amelia Groom, que prossegue: "no 

momento em que a palavra [strike] reaparece na tela à nossa frente, deve ser lida 

na forma imperativa do verbo – provocando-nos, enquanto corpos frente a este 

espaço de representação, a intervir nela."1 Bata, atinja, ataque, reaja, entre em 

greve, – a tela diz –, que de meu lado reagirei também. 

 Groom observa: quando Steyerl aparece na tela à qual assistimos 

(instalada na exposição) e atinge a tela mostrada na vídeo, pretende chamar 

atenção para a materialidade – e vulnerabilidade – do aparato de visualização. A 

intenção de Steyerl é expor o que está por trás das construções imagéticas, ou 

"para além do conteúdo pictórico das imagens." São as condições materiais das 

imagens que determinam o que pode ou não ser visualizado – e de que formas. 

 
																																																								
1 GROOM, A. Hito Steyerl: Too Much World. In: Frieze.com - 06 Jun 2014. Disponível em: 
<https://frieze.com/article/hito-steyerl-0>.. Tradução nossa. Citação no original: "The word 
‘strike’ – whether it’s used in the sense of hitting something or refusing to work as a form of 
organized protest – implies collision, disruption, resistance. By the time the word reappears on the 
screen in front of us, it might be read in the imperative form of the verb – provoking us, as bodies 
in front of this site of representation, to intervene with it." Disponível em: 
<https://frieze.com/article/hito-steyerl-0>. Acesso em: 03 março 2017. 
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3.1.1.  

Imagens do mundo  

 
Longe de serem opostos em um abismo intransponível, imagem e mundo são, em muitos 
casos, apenas versões um do outro.2  

 
Hito Steyerl, "Too Much World: Is the Internet Dead?" 

 

 Diz-se que a primeira fotografia do planeta em que vivemos, vista do 

espaço, foi captada em 1946. A imagem teria sido feita por uma câmera de cinema 

acoplada a um foguete, lançado das areias do Novo México por um grupo de 

militares e cientistas americanos. Na ocasião, a câmera voadora afastou-se 

velozmente do chão e a 65 milhas perdeu impulso, entrando em estado de tontura 

e rodando descontroladamente até cair de volta à Terra, em poucos minutos.3 

Depois do choque, a câmera estava totalmente destruída, mas o filme, que havia 

sido devidamente protegido, estava intacto. Quando as imagens foram projetadas, 

via-se apenas grãos de prata e tons de cinza. Aquela era a imagem do mundo. 

 Na ocasião, o foguete lançado era um dos muitos foguetes alemães V-2 

capturados pelos americanos ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde o fim da 

disputa, os V-2 passaram a ser usados para experimentos científicos no deserto do 

sul dos Estados Unidos, com fins de estudos de "temperatura, pressão, campos 

magnéticos e outras características físicas da inexplorada atmosfera." 4  Os 

experimentos prosseguiram pelos próximos 4 anos.  

 Já em 1947 podia-se ver imagens da Terra a mais de 100 milhas espaço 

acima; devido à maior altura e recuo atingidos pelos foguetes, foi possível ter 

imagens mais amplas e montar os frames de modo a construir uma visão mais 

panorâmica do planeta. Aos poucos, as imagens parciais da Terra foram sendo 

divulgadas em jornais e revistas americanos. Clyde Holliday, engenheiro que 

																																																								
2 STEYERL, H. Too Much World: Is the Internet Dead?. In: Too Much World: The Filmes of Hito 
Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 35. Tradução nossa. Citação no original: "Far from being 
opposites across an unbridgeable chasm, image and world are in many cases just versions of each 
other." 
3  Imagens disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=i8wWQWfcyeI>. Acesso em: 
março 2017. 
4 REICHHARDT, T. First Photo From Space. In: Air & Space Magazine, October, 24, 2016. 
Tradução nossa. Citação no original: "(...) to study temperatures, pressures, magnetic fields and 
other physical characteristics of the unexplored upper atmosphere." Disponível em: 
<http://www.airspacemag.com/space/the-first-photo-from-space-13721411/>. Acesso em: março 
2017. 
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desenvolvera a câmera lançada, já previa o futuro destinado à tecnologia. São suas 

as seguintes palavras, publicadas na National Geographic em 1950: 
 

Os resultados destes testes apontam para um tempo em que as câmeras serão 
montadas em mísseis teleguiados para explorar territórios inimigos em guerras, 
mapear regiões inacessíveis da terra em tempos de paz, e mesmo fotografar 
formações de nuvens, frentes de tempestades e áreas encobertas de um continente 
inteiro em apenas algumas horas. (...) Toda a área de superfície do globo poderá 
ser mapeada desta forma.5 

 
 

 
 

Vista da Terra de uma câmera acoplada a um V-2 #13, lançado em outubro de 1946.  (Fig. 3) 
 
 
O mundo inteiro 

 Até fins da década de 60, apenas imagens parciais da Terra haviam sido 

vistas. Stewart Brand, um biólogo hippie-eco-ativista da contracultura com 

interesse em LSD e Cibernética (além de ex-paraquedista do exército americano), 

começou uma campanha curiosa em 1965, na Califórnia. Ele produziu bottons 

com a seguinte frase inscrita: "Por que ainda não vimos uma fotografia da Terra 
																																																								
5 HOLLIDAY, C., apud. REICHARDT, T. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "Results 
of these tests now are pointing to a time when cameras may be mounted on guided missiles for 
scouting enemy territory in war, mapping inaccessible regions of the earth in peacetime, and even 
photographing cloud formations, storm fronts, and overcast areas over an entire continent in a few 
hours. (...) [T]he entire land area of the globe might be mapped in this way."	
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inteira?" (Why haven't we seen a photograph of the whole Earth yet? Fig. 4), e os 

distribuiu pelas ruas de São Francisco e em universidades da Califórnia a 25 

centavos cada.6 Brand discursava sobre como a imagem inteira do planeta poderia 

criar uma nova consciência ambiental, gerada pelos sentimentos de pertencimento 

e unidade que a suposta integridade do globo terrestre despertaria. 

 

 
 Stweart Brand e seu bottom (Figs. 4 e 5) 

 
 

 Naquela época, nos Estados Unidos, havia a crença de que a NASA já 

tinha fotos da Terra inteira, mas que por algum motivo não as liberava ao público. 

Se não era o caso, acreditava-se que, no mínimo, já havia condições tecnológicas 

para fazer esse tipo de foto, e algumas pessoas como Brand não entendiam por 

que a NASA não se empenhava em produzi-las. Se a campanha excêntrica surtiu 

mesmo efeito, não se pode afirmar. Mas o que se conta é que em 10 de novembro 

de 1967 um satélite ATS posicionado 22.300 milhas acima do Brasil capturou a 

primeira fotografia colorida da Terra inteira. A imagem foi transmitida por 

																																																								
6 WAGLEY, C. G. The Whole World: The Story of an Image that Changed the World. April 18 
2016. Disponível em: 
<http://create.adobe.com/2016/4/18/the_whole_earth_the_story_of_an_image_that_changed_the_
world.htm>Acesso em: março 2017. 
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sinaisde rádio em 2.400 linhas separadas, até sua formação completa, que foi vista 

poucos dias depois.7 

 Excitado com a imagem, Brand usou-a na capa do primeiro número de 

uma publicação independente que vinha desenvolvendo, a qual chamou de Whole 

Earth Catalog (Catálogo da Terra Inteira, fig. 7 - p. 66).8 Era uma espécie de 

almanaque com inclinação ao espírito "faça-você-mesmo" (Do-It-Yourself), 

descrito por uma jornalista do The Guardian como o "magnum opus da 

contracultura".9 Era um tipo de manual, enciclopédia, catálogo de produtos, guia 

para modos de vida alternativos que viria a abranger os mais diversos temas, tais 

como: compreensão de sistemas, abrigo e usos da terra, indústria e construção, 

comunicação, comunidades, nomadismo e aprendizado.10 

 Da contracultura norte-americana saia uma enciclopédia que acreditava 

dar conta "do mundo inteiro", apesar de parecer alheia a todo um mundo longe 

dali. Por mais alternativo que o catálogo fosse, sua primeira foto de capa era a 

"imagem oficial do mundo inteiro" produzida por uma instituição norte-americana 

de pesquisa científica. A história dessa fotografia diz muito sobre a consciência 

em torno do que as imagens podem fazer. E também diz muito sobre o que 

significa ter propriedade dos meios que vão produzir e distribuir imagens do 

mundo para o mundo. Assim são criadas narrativas de realidades. Mas uma 

imagem pode dar conta de um corpo inteiro em três dimensões? Ou nas 

superfícies que olhamos há sempre algo que ficou de fora? 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
7 Mais informações em: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2244450/First-complete-
colour-picture-Earth-sale-week.html>. Acesso em: fevereiro 2017 
8 Mais informações em: <http://www.wholeearth.com/index.php>. Acesso em: fevereiro 2017 
9 CADWALLADR, C. Stweart Brand's Whole Earth Catalog: the book that changed the world. In: 
The Guardian, 5 de maio, 2013. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/books/2013/may/05/stewart-brand-whole-earth-catalog>. Acesso 
em: fevereiro 2017 
10 Mais informações em: <http://www.wholeearth.com/history-how-it-worked.php>. Acesso em: 
fevereiro 2017	
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Primeira imagem a cores da Terra "inteira", a partir de um satélite ATS-III, em novembro de 1967.11 
(Fig. 6)	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
11 Fonte: <http://library.ssec.wisc.edu/spinscan/images/1024cc/ATSIII_10NOV67_153107.jpg>. 
Acesso em: março 2017. 
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(Fig. 7) 
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Fora da imagem 
 
 

O termo imagem (originalmente baseado em imitação) significa, em sua primeira 
acepção, algo visualmente semelhante a um objeto ou pessoa real; no próprio ato de 
especificar a semelhança, tal termo distingue e estabelece um tipo de experiência visual 
que não é a experiência de um objeto ou pessoa real. Neste sentido, especificamente 
negativo – no sentido de que a fotografia de um cavalo não é o próprio cavalo – a 
fotografia é uma imagem. (...) Uma pintura não é, fundamentalmente, algo semelhante ou 
a imagem de um cavalo; ela é algo semelhante a um conceito mental, o qual pode parecer 
um cavalo ou pode, como no caso da pintura abstrata, não carregar nenhuma relação 
visível com um objeto real. A fotografia, entretanto, é um processo pelo qual um objeto 
cria sua própria imagem pela ação da luz sobre o material sensível.12 
 

Maya Deren, "O uso criativo da realidade" 
 
 As palavras da cineasta vanguardista Maya Deren são citadas pelo teórico 

do cinema Ismail Xavier em seu livro O discurso cinematográfico: a opacidade e 

a transparência (1977). A discussão gira em torno do caráter indicial da imagem 

fotográfica: trata-se de "um signo que se refere ao objeto que (...) denota em 

virtude de ter sido realmente afetado por este objeto". A discussão, no meio 

cinematográfico, já havia sido apontada pelo crítico francês André Bazin. 

 Em seu ensaio clássico "A ontologia da imagem fotográfica" (1945), 

Bazin escreve sobre a natureza indicial da fotografia: eram imagens que sempre 

remetiam, necessariamente, a algo que tivesse acontecido ou existido 

previamente. A fotografia possibilitava a "criação de um universo ideal à imagem 

do real". Um duplo. Bazin também acreditava numa condição de "objetividade 

essencial" que dava à imagem fotográfica poder de credibilidade. "Tanto é que o 

conjunto de lentes que constitui o olho fotográfico, em substituição ao olho 

humano, denomina-se precisamente “objetiva”."13  As condições técnicas que 

então possibilitavam a fotografia proporcionavam a criação de imagens a partir de 

referentes bem definidos, de modo que não tínhamos por que duvidar que o objeto 

representado tivesse, em algum momento, existido. Assim, somos tomados pela 

ilusão do realismo da imagem fotográfica, que é aumentada pelo cinema e pela 

relação que esse estabelece com o tempo e a ilusão de movimento. 

																																																								
12 DEREN, M. Cinematography: the creative use of reality. In: Daedalus: the visual arts today, 
Cambridge, 1960 apud XAVIER, I. A janela do cinema e a identificação. In: O discurso 
cinematográfico: a opacidade e a transparência, 3ªa edição - São Paulo, Paz e Terra, 2005, p. 17. 
13 BAZIN, A. A ontologia da imagem fotográfica. In: O cinema: ensaios. Trad. Eloisa de Araújo 
Ribeiro. São Paulo : Brasiliense, 1991, pp. 19-26.  
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 Outra característica própria à imagem fotográfica é que se forma a partir 

de um campo de visão retangular captado pela lente. Somos lembrados por 

Xavier, via Bazin, que o quadro cinematográfico é um recorte da realidade. Mas 

Xavier também nos aponta o que o teórico Noël Burch havia escrito a respeito do 

campo de visão em seu Práxis do cinema (1969): que o retângulo da imagem 

também define o que está fora dele – todo um espaço que existe e se estende para 

além do campo imediato do que se vê. Se existe o espaço que a tela contém – 

"inscrito no interior do enquadramento" –, também há o espaço deixado de fora da 

tela – "exterior ao enquadramento". Nesse sentido, o que o enquadramento recorta 

também define o que é deixado de fora da imagem. Burch discorre sobre esses 

dois espaços: o que foi enquadrado é facilmente definível pelo campo de visão; já 

o espaço fora da tela mostra-se um pouco mais complexo, dividindo-se em seis 

"segmentos", segundo o teórico.   

 O que está fora da tela é definido primeiro – e mais diretamente – pelas 

quatro bordas do quadro: direita, esquerda, superior e inferior. Um pouco menos 

óbvio é o espaço por trás da lente da câmera, que pode ser complexificado em um 

limiar entre o diegético (aquilo que faz parte da realidade do filme enquanto 

universo e narrativa próprios) e a quebra da quarta parede, que revela a ilusão de 

realidade. O sexto segmento evidencia ainda mais essa quebra da ilusão: diz 

respeito ao que está por trás dos cenários ou de um de seus elementos: "tem-se-lhe 

acesso saindo por uma porta, contornando o ângulo de uma rua, escondendo-se 

atrás de um pilar... ou atrás de uma outra personagem. Em extremo limite esse 

segmento de espaço encontra-se atrás do horizonte."14  

 Em geral, no cinema, o espaço fora da tela pode ser intuído pelo 

espectador através de entradas e saídas de corpos (objetos ou personagens) ou 

pelo olhar de um personagem para uma direção que não seja englobada pela tela. 

Outro caso que indica o espaço fora da tela é o exemplo do fragmento, quando "o 

enquadramento recorta uma porção limitada"15 de um corpo ou objeto. A parte 

visível denota a presença de todo o objeto ou corpo, mesmo que seu restante 

esteja fora do campo de visão. Tanto a parte visível indica uma continuação 

daquele corpo, quanto também indica a existência de um espaço contíguo o qual 

																																																								
14 BURCH, N., "Nana" ou os dois espaços. In:  Praxis do Cinema. Lisboa: Editorial Estampa, 
1973, p. 27. 
15 Ibid.	
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não vemos, mas podemos intuir, deduzir ou imaginar. Ainda há os exemplos em 

que o espaço fora da tela é sugerido por sons que vêm de fontes que não vemos, 

ou seja, de fontes sonoras extracampo. Esses espaços extracampo podem ser 

eventualmente alcançados através do movimento contínuo da câmera, que revela 

novos campos de visão e reforça a característica centrífuga do cinema e sua 

tendência à expansão. 16  O espaço que antes estava fora do recorte passa a ser 

capturado: visível – passível de ser visto – e visado – alvo de foco e atenção.  

 É natural, portanto, pensar a representação pictórica (por exemplo, a 

fotográfica) enquanto uma atividade que implica visibilidade. O que é escolhido 

para ser "representado" – aquilo que é tornado visível através do enquadramento 

recortado pela lente da câmera – torna-se visado. Essa condição, apesar de dar 

destaque e importância ao objeto representado, também o expõe à observação e à 

vulnerabilidade - portanto à possível análise, classificação e captura - frente a um 

observador que em algum nível controla a imagem. Mas será que a posição desse 

observador por trás da câmera – aparentemente impassível – é mesmo tão estável? 

 

 
Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .Mov File, 2013 (Fig. 8) 
 

																																																								
16 André Bazin acreditava que a tela do cinema era centrífuga enquanto a moldura da pintura era 
centrípeta. Ver: BAZIN, A. Pintura e cinema. In: O cinema: ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991, 
p. 173.  
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 Em seu vídeo How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .Mov 

File (2013) – que nos instrui, em sete lições, sobre como não ser vistos – Hito 

Steyerl afirma que uma das maneiras de tornar-se invisível – de desaparecer – é 

tirando uma foto (Fig. 7). Quando alguém tira uma fotografia, fazendo a ação de 

segurar a câmera na altura do olho, acaba por esconder o próprio rosto atrás do 

aparelho. Dessa forma, pode tornar-se (parcialmente) invisível a quem está na sua 

frente – ao mesmo tempo em que a capacidade de visão direcionada ao objeto é 

aumentada pelo poder de alcance, zoom e foco da lente. 

 Mas essa situação vem mudando nos últimos anos, já que as câmeras 

fotográficas embutidas em smartphones têm criado novas realidades e 

"ontologias" fotográficas. Uma primeira constatação é que atualmente a grande 

maioria das lentes nos smartphones são reversíveis, conforme Hito Steyerl nos 

lembra em entrevista.17 Não é que não percebamos esse dado em nosso cotidiano, 

quando fotografamos com nossos telefones, mas às vezes esquecemos o que isso 

implica. A artista sugere que as novas lentes acabaram com o fora-de-campo, ou 

com boa parte desse espaço antes inapreensível. O que antes era uma extensão 

dada à imaginação e às possibilidades de fuga da captura, agora é apenas um 

contracampo que pode ser acessado imediatamente, ao toque de um dedo. As 

câmeras agora têm olhos nas costas. Os pontos de vista são mais facilmente 

cambiáveis. 

 Esse dado soa positivo. Afinal, sugere a possibilidade da mudança de 

perspectiva. Dá a impressão da democratização do olhar. Porém, existem outros 

fatores envolvidos na captura do extracampo que estão implicados em um novo 

paradigma de opacidade e transparência. Boa parte dessa mudança de paradigma 

está relacionada à "inteligência" das novas câmeras, que vêm sendo desenvolvidas 

com base no que tem sido chamado de fotografia computacional18, que "conecta 

tecnologias de controle em robótica, reconhecimento de objeto e aprendizado de 

máquinas." 19  Existe um novo paradigma na formação dessas imagens 

																																																								
17 STEYERL, H. Entrevista concedida a Amelia Groom. Disponível em: 
<http://ameliagroom.com/interview-with-hito-steyerl/>. Acesso em: 03 março 2017. 
18  RUBINSTEIN, D.; SLUIS, K. Notes on the Margins of Metadata; Concerning the 
Undecidability of the Digital Image, 2013.  Disponível em: 
<http://ualresearchonline.arts.ac.uk/6238/1/DR_KS_Notes_on_the_Margins_of_Metadata.pdf>. 
Acesso em: fevereiro 2017. 
19 STEYERL, H. Proxy politics: Signal and Noise. In: E-Flux Journal # 60 – December 2014. 
Tradução nossa. Citação no original: “It links control robotics, object recognition, and machine 
learning technologies." 
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computacionais, no que concerne à diferenciação entre informação e ruído, que 

será melhor discutido no capítulo 5. Por enquanto, podemos continuar pensando a 

questão ligada à posição daquele atrás da câmera. 

 Atualmente, não é absurdo afirmar que alguém que fotografa pelas lentes 

de um smartphone está sendo tão analisado quanto o objeto fotografado – e não é 

só pela qualidade reversível das lentes. Registrar uma imagem hoje implica 

documentar para a rede, em tempo real, tanto a sua realidade em volta quanto a 

sua subjetividade. Ao tirar uma foto, você expõe em que local está, quando e com 

quem, por exemplo. Você registra suas preferências e, assim, seu comportamento 

pode ser processado e usado para os mais diversos fins. Você está tão exposto 

quanto o alvo da "objetiva".  

 Como Steyerl sugere, essas mudanças trazidas pelas novas tecnologias 

fotográficas - suas lentes e softwares - fazem cair por água abaixo boa parte das 

teorias tradicionais da fotografia e do cinema (pelo menos enquanto teoria da 

imagem contemporânea). O lugar do sujeito que observa e representa um objeto 

exposto à lente torna-se muito mais complexo. Agora, aquele que enquadra 

também pode ser enquadrado e as condições que implicam visibilidade e 

invisibilidade criam novas e múltiplas nuances.  

 Mas Hito Steyerl atenta para um detalhe importante: nem tudo está 

mapeado e exposto – ainda existem espaços inatingíveis. Em especial, ela nos 

lembra de um pequeno espaço que permanece opaco e inacessível à maioria das 

pessoas – um extracampo geralmente ignorado. Trata-se do espaço dentro da 

câmera, "onde algumas operações desconhecidas acontecem em formas de 

'embelezamento' e algoritmos de censura."20 É nesse espaço programado que o 

invisível opera as possibilidades do visível. A caixa preta se atualiza, mas não se 

distancia muito da filosofia especulativa de Vilém Flusser em suas análises da 

imagem técnica: as imagens fotográficas que produzimos são programadas por 

aparelhos, que por sua vez são baseados em informações programadas por 

programadores, que por sua vez são programados por maiores instâncias dos 

contextos econômico-social e político-cultural: "[a]s fotografias são realizadas de 

algumas das potencialidades inscritas no aparelho." É um sistema "jamais 
																																																																																																																																																								
	
20 Hito Steyerl em entrevista a Amelia Groom. Tradução nossa. Citação no original: "(...) where 
some unknown operations are going on in forms of “beautification” and censorship algorithms". 
Disponível em: <	http://ameliagroom.com/interview-with-hito-steyerl/>. Acesso em: março 2017. 
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penetrado totalmente e pode chamar-se caixa preta. (...) Pelo domínio do input e 

do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorância dos processos no 

interior da caixa, é por ele dominado."21  

 

Verticalidade e visibilidade 

 Retomando o início deste capítulo, podemos pensar na imagem da Terra 

inteira vista do espaço. Podemos pensar também, como foi esboçado há pouco, no 

que é deixado fora da tela – ou fora dessa imagem da superfície da Terra. Uma 

vez que essas ideias foram convocadas, gostaria de suspendê-las brevemente. 

Enquanto elas permanecem suspensas, podemos trazer uma discussão proposta 

por Hito Steyerl em "In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective" 

(2011).  

 Trata-se de um ensaio escrito e abre com a seguinte imagem mental: a 

queda livre. Lê-se nas primeiras linhas: "Imagine que você está caindo. Mas não 

há chão". Na ocasião, a falta de chão sugerida por Hito Steyerl faz referência ao 

pensamento de alguns filósofos contemporâneos que apontam para a falta de um 

terreno fixo e comum na contemporaneidade; a falta de um solo estável e 

consensual de onde possam partir discussões metafísicas22. Mas se estivermos 

mesmo caindo, como a alemã propõe que imaginemos, não estamos caindo em 

direção a um solo fixo. A falta de chão implica queda livre que jamais alcança um 

fim – é o que Steyerl sugere. E depois pergunta: mas por que não percebemos a 

queda? 

 Não percebemos que estamos caindo porque o movimento é sempre 

relativo a um referente, a um objeto fixo que nos faça perceber o deslocamento de 

nossos corpos. Na queda livre o senso de direção se perde, assim como a relação 

estável com o horizonte: a possibilidade de um horizonte se desmancha frente a 

nossos olhos. Desorientados, nossa sensação de equilíbrio é chacoalhada e as 

perspectivas se contorcem e multiplicam: "surgem novos tipos de visualidade."23 

																																																								
21 FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 
Tradução do autor. Rio de Janeiro : Sinergia Relume Dumará, 2009, pp. 24-25. 
22 Steyerl menciona em nota de rodapé que a ideia em questão é posta pelos ditos anti ou pós-
fundacionais como abordados no prefácio de Post-Foundational Political Thought: Political 
difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997), de 
Oliver Marchart. Segundo Steyerl: “Brevemente falando, tal pensamento, proferido pelos filósofos 
em discussão, rejeita a ideia de um terreno metafísico dado e estável (...)”.	
23 STEYERL, H. In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective". In: E-Flux Journal 
#24 - April 2011. Tradução nossa. Citação no original: “(...) new types of visuality arise". 
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 Há também outras mudanças em nossa percepção quando estamos caindo:   

perde-se a consciência dos limites e contornos do próprio corpo. Aparentemente, 

não se percebe mais a separação entre o seu corpo e os outros em volta – a 

impressão de integridade e unidade de um corpo e as noções de identidade e 

subjetividade são abaladas. Nas palavras de Steyerl: "Pilotos têm relatado que a 

queda livre pode desencadear uma sensação de confusão entre o 'eu' [self] e o 

avião. Ao cair, as pessoas podem sentir-se como sendo coisas, enquanto as coisas 

podem sentir que são pessoas."24 Essa desorientação total dos sentidos que causa 

embaralhamentos e mudanças na percepção, portanto, é o que acontece quando há 

perda de um horizonte estável.  

 Desse ponto do texto, Steyerl esboça um breve histórico do horizonte e da 

perspectiva linear: lembra-nos, como vem sendo amplamente discutido na teoria 

da arte, do caráter construído do ponto de vista único e estável frente a um ponto 

de fuga em horizonte fixo. Como é sabido, esse é o modelo no qual a percepção 

moderna do espaço e o senso de orientação do sujeito moderno se deram. A 

perspectiva linear, paradigma ótico definidor da modernidade, decorre justamente 

dessa construção que forja a estabilidade de um único observador e o coloca no 

centro da imagem – em última instância, no centro do mundo. Steyerl nos lembra 

o óbvio: o observador em questão é muito específico – aquele (homem branco e 

europeu) dominante que expande seu território e impõe sua cultura: 

 

Nem é preciso dizer que essa reinvenção do sujeito, do tempo e do espaço foi um 
conjunto de ferramentas adicionais para permitir a dominação ocidental e o 
domínio de seus conceitos – bem como para redefinir padrões de representação, 
tempo e espaço.25 

 
 
 Não bastasse servir de instrumento para conquista, sujeição e hegemonia, 

como Steyerl nos aponta, a perspectiva linear ainda baseia-se em uma série de 

negações, como podemos observar no exemplo da curvatura da Terra: "[Na 

perspectiva linear o] horizonte é concebido como uma linha plana abstrata sobre a 

																																																								
24 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Pilots have even reported that free fall can trigger a feeling of 
confusion between the self and the aircraft. While falling, people may sense themselves as being things, while 
things may sense that they are people”. 
25 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: " Needless to say, this reinvention of the subject, time, and space 
was an additional toolkit for enabling Western dominance, and the dominance of its concepts—as well as for 
redefining standards of representation, time, and space. 
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qual os pontos em qualquer plano horizontal convergem." 26  Evocando o 

historiador da arte Erwin Panofsky, a artista também nos lembra que a perspectiva 

linear considera sempre um espectador monocular e imóvel enquanto regra; 

jamais contempla a possibilidade de um olhar em movimento.  

 Mas Steyerl chama atenção para o declínio dessa perspectiva ao considerar 

que o paradigma visual dominante está mudando. Para ela, a transição de 

paradigma já podia ser notada em algumas pinturas do século XIX, como o 

exemplo de dois quadros do inglês William Turner, The Slave Ship (1840) e Rain, 

Steam and Speed – Great Western Railway (1844). Nessas pinturas, os horizontes 

se contorcem, dissolvem, são perturbados e questionados pelo olhar e pelo gesto 

do pintor que, segundo consta, prendeu-se ao mastro do navio em movimento e 

pôs parte do corpo para fora da janela do trem a fim de observar e pintar. O ponto 

de vista se desloca: põe-se instável, em mobilidade. Ainda que não tenha negado a 

existência de um horizonte, Turner atentou para sua condição mutante – 

eventualmente borrada e inapreensível. 

 Com o século XX, as atualizações de apreensão do tempo e do espaço 

prosseguem, e o cinema é fundamental para a operação e o entendimento dessas 

mudanças de paradigma perceptivo. Muito devido à montagem, que altera a 

suposta linearidade do tempo e remonta os espaços – produzindo novas (não) 

linearidades e geografias criativas –, o cinema amplia as possibilidades da 

perspectiva espaço-temporal. 

 Além do cinema, Steyerl menciona uma série de condições da 

modernidade e de sua relação com a técnica que passam a influenciar não só os 

modos de produzir e ver imagens do mundo, como também modificam as 

percepções do meio. A física quântica, a teoria da relatividade, a invenção da 

aviação, a publicidade e a "reorganização da percepção" operada pelas duas 

grandes guerras são alguns dos exemplos que tiveram forte influência nessa 

mudança de paradigmas espaço-temporais. Sem dúvida, a própria exploração do 

espaço sideral foi também um fator decisivo na transição que tirou o espectador 

de uma suposta terra firme, de um ponto de vista estável, colocando-o em uma 

																																																								
26 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “The horizon is conceived as an abstract flat line 
upon which the points on any horizontal plane converge".  	
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posição que possibilita a visão de cima para baixo: próximo ao olho de Deus – ou 

dos mortos, como sugere o filósofo camaronês Achile Mbembe.27  

 Não é difícil associar esse novo ponto de vista, que traz consigo uma nova 

imagem do mundo, às experiências com câmeras acopladas em foguetes, 

mencionadas no início do capítulo. O que também se pode notar é que, por mais 

que fossem experimentos de teor "científico", estavam diretamente atrelados à 

atividade militar e só existiram por conta de resquícios da guerra – os tais 

foguetes alemães apreendidos. Quando a "corrida espacial" começou – e com ela, 

suas imagens feitas dos foguetes e satélites – também estava associada a uma 

guerra, mesmo que, supostamente, fria. Mas como demonstram Paul Virilio em 

Guerra e cinema (1984), Friedrich Kittler em Mídias ópticas (1999) e Harun 

Farocki no filme Imagens do mundo e inscrições da guerra (1989), as técnicas de 

imagem estão ligadas às técnicas de armas e táticas de guerra e exploração desde 

muito antes.28 

 Alguns exemplos mais atuais relacionando imagem, verticalidade e 

militarização podem ser brevemente citados: o teórico alemão Thomas Elsaesser 

associa as construções de imagens da cultura e do entretenimento e os paradigmas 

de percepção espacial contemporâneos a um complexo que mistura 

entretenimento (por exemplo, o cinema 3D), vigilância e militarização – o que ele 

chama de military-surveillance-entertainment complex: 

 

(...) as imagens estereoscópicas e os filmes em 3D fazem parte do novo 
paradigma, que está transformando nossa sociedade de informação em uma 
sociedade de controle e nossa cultura visual em uma cultura de vigilância. A 
indústria cinematográfica, a sociedade civil e o setor militar estão todos unidos 
neste paradigma de vigilância que, como parte de um processo histórico, busca 
substituir a "visão monocular", a maneira de ver que definiu o pensamento e a 
ação ocidentais nos últimos 500 anos. É este meio de ver que deu origem a uma 
vasta gama de inovações como a pintura de painel, a marinha colonial e a 
filosofia cartesiana, bem como a todo o conceito de projetar ideias, riscos, 
oportunidades e cursos de ação no futuro. Os simuladores de voo e outros tipos 
de tecnologia militar fazem parte de um novo esforço para introduzir o 3D 
enquanto padrão de percepção – mas o desenvolvimento vai ainda mais longe 
para incluir a vigilância. Isso engloba todo um catálogo de movimentos e 
comportamentos, que estão intrinsecamente ligados ao monitoramento, condução 

																																																								
27 Hito Steyerl, em nota de rodapé, faz referência ao que o filósofo camaronês Achille Mbembe 
chamou de "necropolítica". Ver: MBEMBE, A. Necropolitics, trans. Libby Meintjes, Public 
Culture 15, nº 1 (Winter 2003). Disponível em: 
<http://www.jhfc.duke.edu/icuss/pdfs/Mbembe.pdf>. Acesso em: março 2017. 
28 Os exemplos ricos desenvolvidos por esses pensadores sem dúvida exigem uma análise atenta e 
aprofundada, que não pôde ser realizada nesta dissertação 
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e observação de processos em andamento, e que delegam ou terceirizam o que foi 
uma vez referido como introspecção, autoconsciência e responsabilidade 
pessoal.29 

 

  Já o arquiteto e teórico israelense Eyal Weizman aborda a verticalização 

na arquitetura  política da guerra, mais especificamente no conflito Israel-

Palestina. Se antes o poder geopolítico era distribuído em superfícies planas como 

mapas – com fronteiras mais simples e bem definidas –, atualmente, com a 

perspectiva verticalizada, novas complicações se dão. Weizman demonstra que 

desde 1967, quando Israel ocupou a Faixa de Gaza, vem sendo desenvolvido 

naquela área um grande projeto israelense de planejamento estratégico, territorial 

e arquitetônico – com tecnologias de vigilância, técnicas e armas de guerra – que 

envolve o que ele chama de "ocupação dos céus".30  

 Se antes havia a suposição de um terreno estável onde o observador se 

fixava para criar imagens, hoje, ainda que essa suposição se mantenha, observa-se 

esse terreno de cima para baixo, com maior distanciamento. Para Steyerl, "(...) 

esse chão virtual cria uma perspectiva de visão geral e vigilância para um 

espectador distante e superior que flutua com segurança lá em cima"31. Essa é a 

nova forma de ver através das telas com a qual nos acostumamos: vemos as 

imagens de cima e acreditamos abarcar uma totalidade, com tons de 

superioridade32. O que acontece agora é uma falsa ilusão de controle e orientação 

																																																								
29 ELSAESSER, T., The Dimension of Depth and Objects Rushing Towards Us. Or: The Tail that 
Wags the Dog. A Discourse on Digital 3-D Cinema apud STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. 
Citação no original: "(...) stereoscopic images and the 3-D movie are part of the new paradigm, 
which is turning our information society into a control society and our visual culture into a 
surveillance culture. The movie industry, civil society and the military sector are all united in this 
surveillance paradigm, which, as part of a historic process, seeks to replace “monocular vision,” 
the way of seeing that has defined Western thought and action for the last 500 years. It is this 
means of seeing that gave rise to a wide range of innovations like panel painting, colonial 
seafaring and Cartesian philosophy, as well as the whole concept of projecting ideas, risks, 
chances and courses of action into the future. Flight simulators and other types of military 
technology are part of a new effort to introduce 3-D as the standard means of perception—but the 
development goes even further to include surveillance. This encompasses an entire catalog of 
movements and behaviors, all of which are intrinsically connected to the monitoring, steering and 
observation of ongoing processes, and which delegate or outsource what was once referred to as 
introspection, self-awareness and personal responsibility.” 
30 WEIZMAN, E. The Politics of Verticality apud STEYERL, H. Op. cit.Disponível em: < 
https://www.opendemocracy.net/ecology-politicsverticality/article_801.jsp>. Acesso em: março 
2017. 
31 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: " (...) this virtual ground creates a 
perspective of overview and surveillance for distanced, superior spectator safely floating up in the 
air". 
32 A vista de cima, Steyerl observa, também se torna uma "metonímia perfeita para uma 
verticalização de classe mais geral". 
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a partir de uma suposta totalidade apreendida, que muitas vezes está ao alcance de 

nossos dedos – que aproximam, selecionam, aumentam e giram os espaços-

imagens como objetos leves em nossas mãos. Em outros casos, os dedos não 

agem diretamente na superfície da imagem, mas acionam ou programam disparos 

que afetam violentamente outras vidas.  

 Atualmente, aos super-heróis voadores e exploradores da ficção juntam-se 

os operadores de drones, os telecomandos e os dispositivos robóticos que acionam 

a realidade da guerra. A sombra desse corpo que paira acima – agora descolado de 

seu operador – não denota apenas a verticalidade, mas também a assimetria de 

combate e a vigilância. Comandados à distância, os drones rompem com uma 

antiga ética bilateral de combate – pois projetam "poder" sem projetar 

vulnerabilidade.33 Como escreve Grégoire Chamayou em seu Teoria do drone 

(2015), "A visão aqui é uma visada: não serve para representar objetos, mas para 

agir sobre eles, para apontá-los. A função do olho é a da arma."34 

 

Verticalidade e (in)visibilidade 

 
(...) sabidamente não há classificação do universo que não seja arbitrária e conjectural. 

 
Jorge Luis Borges, "O idioma analítico de John Wilkins"  

 
A invisibilidade é uma tela que às vezes funciona de ambos os lados – mas nem sempre. 
Ela funciona em favor de quem quer que esteja controlando a tela.35 

 
Hito Steyerl, “Duty-Free Art” 

 

How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013), de Hito 

Steyerl, como o título sugere, é um vídeo instrutivo. Mais exatamente, é um vídeo 

no qual a formalidade e a neutralidade do didatismo educativo institucional 

tropeçam o tempo todo na falta de sentido. Trata-se de referência explícita:  

homenagem a uma esquete do grupo humorístico inglês Monty Python, também 

intitulada How Not to Be Seen (1970). A esquete inglesa é uma paródia de vídeos 

de instrução militar e mostra táticas de camuflagem ineficientes: mesmo que se 

																																																								
33 CHAMAYOU, G. Teoria do drone. Trad. Célia Euvaldo. Cosac Naify, 2015, p. 20. 
34 Ibid., p. 130.	
35 STEYERL, H. Duty-Free Art. In: E-Flux Journal #63 – March 2015. Tradução nossa. Citação 
no original: "Invisibility is a screen that sometimes works both ways—though not always. It works 
in favor of whoever is controlling the screen." Disponível em: <http://www.e-
flux.com/journal/63/60894/duty-free-art/>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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escape ao olhar do "inimigo" através desses métodos, a condição de violência 

total fará prosseguir a expansão por todo o "campo de visão", até que os 

elementos camuflados sejam finalmente atingidos.  

 Em seu vídeo, Hito Steyerl aproveita o tom jocoso e absurdo do grupo 

inglês e também brinca com a fronteira entre instrução, humor, nonsense e 

política, apresentando-nos lições que enumeram diferentes maneiras de se 

conquistar o atributo ambíguo da invisibilidade. No filme em questão, vemos o 

mundo como imagem e somos instruídos a burlar nossa condição de imagens 

ambulantes projetadas sobre a superfície terrestre.  

  Uma voz masculina e risível de robô profere as lições. A primeira 

enumera quatro maneiras de fazer algo invisível a uma câmera: esconder, 

remover, ir para fora da tela, desaparecer. São medidas simples e básicas. Em 

seguida a voz nos apresenta uma cartela de resolução (resolution target) usada 

para calibrar imagens fotográficas: "A resolução determina a visibilidade. Ela 

calibra o mundo enquanto imagem. O que não é capturado pela resolução é 

invisível". À medida que o robô prossegue, suas sugestões de "como tornar-se 

invisível" soam cada vez menos convencionais. Algumas formas de atingir a 

invisibilidade estão na linguagem e apelam ao léxico da cultura digital – 

comandos que damos às imagens e objetos nas telas de nossos aparelhos – como 

os exemplos de "rolar", "apagar", "arrastar", "encolher"... 

 Entre as diferentes lições para conseguir a invisibilidade, surge a 

interferência de uma outra voz robótica, agora feminina. Essa voz nos conta sobre 

um sistema de calibragem fotográfica implementado pela força aérea norte-

americana na década de 1960. São alvos gigantes de resolução, instalados no 

deserto americano, com o fim de calibrar fotografias analógicas aéreas. Esses 

antigos padrões, que hoje não passam de superfícies de concreto e tinta 

craquelados, rachados e obsoletos (fig. 12), foram posteriormente substituídos por 

padrões de píxeis que atualmente servem à fotografia digital (fig. 13).  

 A enumeração de estratégias para tornar-se invisível prossegue e aumenta 

de número. O robô continua a listar, mas agora se confunde e erra as contas. As 

treze maneiras de se tornar invisível não são exatamente treze. E as cinquenta e 

quatro maneiras não passam de quatro (as cinquenta que faltam teriam 

desaparecido?).  
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 How Not to Be Seen também cria imagens com palavras narradas, sem 

reforçá-las com as imagens mostradas na tela. Faz-se um jogo de palavras, de 

erros e trocas, com o que pode ser visto ou imaginado – ou não visto, mas 

sugerido. Situações absurdas, cheias de "ambiguidades, redundâncias e 

deficiências"36 são postas em cena e as listas de estratégias para tornar-se invisível 

às vezes assemelham-se à enciclopédia chinesa de Jorge Luis Borges: misturam 

um suposto tom científico, instrutivo e neutro à listagem de imagens, seres e 

situações inesperadas, nonsense, que beiram o fantástico. 

 "Atualmente, para tornar-se invisível deve-se tornar menor ou igual a um 

píxel". Vemos na tela os atuais padrões de calibragem fotográfica feitos de píxel e 

sobre eles pessoas-píxel movendo-se num balé desajeitado. Também vemos 

pessoas vestidas com capas verdes que lhes permitem sumir num fundo 

igualmente verde por efeito de chroma key. O historiador da arte Sven Lütticken 

nos alerta o óbvio: essas não são táticas sérias de disfarce e proteção que nos 

permitam de fato ludibriar a NSA, o Google Earth ou qualquer outro dispositivo 

de vigilância. Entretanto, Lütticken nos avisa que as instruções de Steyerl não são 

apenas piadas, são também lembretes de que vivemos em uma condição na qual 

sujeitos são processados como objetos visuais e traduzidos em forma de dados:  

 
(...) mesmo quando estamos olhando, estamos sendo olhados, lidos ou 
escaneados. As imagens funcionam agora como armadilhas de uma maneira que 
Lacan nunca imaginou; elas nos atraem e nos minam em dados. Nós nos 
tornamos visíveis e legíveis, mas não necessariamente para os olhos humanos – 
tornamo-nos escaneáveis.37 

 

 Hito Steyerl parte do mundo enquanto imagem para pensar o que é dado a 

ver e ser visto – e como. Nesse mundo-imagem38 em que vivemos, que há décadas 

conquistou "a imagem da Terra inteira", a invisibilidade pode ser uma estratégia 

de sobrevivência. Não há dúvidas de que ser relegado à invisibilidade pode ser 

																																																								
36 Pego de empréstimo palavras de Borges para aplicar à obra de Steyerl. BORGES, J. L., O 
idioma analítico de John Wilkins. In: Outras inquisições. Trad. Davi Arrigucci Jr. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, pp. 121-126. 
37 LÜTTICKEN, S. Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future. In: Too Much World: The 
Filmes of Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 50. Tradução nossa. Citação no original: 
"(...) even as we are looking, we are being looked at, or being read, or being scanned. Images now 
function as traps in a way that Lacan never envisaged; they lure us in and mine us for data. In turn, 
we become both visible and legible, but not necessarily for human eyes – we become scannable." 
38 SONTAG, S. O Mundo-Imagem. In: Ensaios sobre a Fotografia, Rio de Janeiro: Editora Arbor, 
1981. 
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letal, e isso é uma lição há muito apreendida. Mas a total exposição à visibilidade 

também deve ser pensada cuidadosamente: a condição de total vulnerabilidade 

dos corpos propiciada pela visão de cima das câmeras que voam, vigiam e 

disparam sem ponderar não pode mais ser ignorada. 

 

 
  Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Fig. 9) 
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 Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 10 e 11) 
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 Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 12 e 13) 
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   Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 14 e 15) 
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 Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 16 e 17) 
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 Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 18 e 19) 
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 Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Figs. 20 e 21) 
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   Hito Steyerl, How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013 (Fig. 21) 
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3.1.2.  
How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File 
(2013), de Hito Steyerl - tradução da transcrição de áudio e texto39  
 
How Not to be Seen (...) é um vídeo realizado por Hito Steyerl em 2013. Para esta 

dissertação, transcrevi o áudio contido no vídeo e juntei-o ao texto que aparece 

escrito na tela do mesmo. As próximas duas páginas são a tradução dessa 

transcrição, em inglês, para o português: 
 

Como não ser visto. Um arquivo .mov educativo estupidamente didático40 
 
Lição I: Como fazer algo invisível a uma câmera.  
 
Há quatro maneiras de fazer algo invisível a uma câmera: esconder, remover, ir 
para fora da tela, desaparecer. 
 
Isso é um alvo de resolução. Ele mede a visibilidade de uma imagem. Isso é um 
alvo de resolução. Ele mede a resolução do mundo como imagem. A resolução 
determina a visibilidade. O que não é capturado pela resolução é invisível. 
 
Como não ser visto. Lição II: como ficar invisível em plena vista. 
 
Há sete maneiras de tornar algo invisível em plena vista: Finja que você não está 
lá. Esconda-se em plena vista. Rolar. Limpar. Apagar. Encolher. Tirar uma foto. 
 
Atualmente, as coisas mais importantes querem permanecer invisíveis. O amor é 
invisível. A guerra é invisível. O capital é invisível. 
 
Nos anos de 1950 e 60 a Força Aérea norte-americana instalou alvos de 
resolução de grande escala no deserto da Califórnia para calibrar fotografias e 
vídeos aéreos. A resolução determina a visibilidade. Ela calibra o mundo 
enquanto imagem. 
 
Como não ser visto. Lição III: como tornar-se invisível tornando-se uma imagem. 
 
Há sete maneiras de tornar-se uma imagem: camuflar-se. Esconder. Vestir uma 
capa. Mascarar-se. Ser pintado. Disfarçar-se. Mimetizar. (...) 
 
Por volta do ano 2000 um novo padrão de alvos de resolução é introduzido. É 
um padrão de resolução baseado em píxeis. Ele serve para fotografar píxeis. Em 
1996 a resolução fotográfica aérea era de aproximadamente 12 metros por píxel. 
Atualmente é de 140.  Para tornar-se invisível deve-se tornar menor ou igual a 
um píxel. 

																																																								
39 A transcrição do original em inglês pode ser encontrada no anexo I, após referências 
bibliográficas. 
40 Tradução noosa da transcrição do áudio (e do eventual texto escrito na tela) do vídeo How Not 
to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File, de Hito Steyerl, 2013. Disponível em: 
<https://www.artforum.com/video/mode=large&id=51651>. Acesso em: novembro 2016 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 86	

 
Como não ser visto. Lição IV: como ficar invisível desaparecendo. 
 
Há treze maneiras de tornar-se invisível desaparecendo: morar num condomínio 
fechado. Morar numa zona militar. Estar em um aeroporto, fábrica ou museu. 
Ter uma bolsa anti-paparazzi. Vestir uma capa de invisibilidade. Ser um super-
herói. Ser mulher e acima dos cinquenta. Surfar na darkweb. Ser um píxel morto. 
Ser um sinal de wi-fi movendo-se através de corpos humanos. (...). Ser um spam 
capturado por um filto. Ser uma pessoa desaparecida como inimiga do Estado. 
Eliminada. Liquidada. E então dissimulada. 
 
Nas décadas da revolução digital, cento e setenta mil pessoas desaparecem. 
Pessoas desaparecidas são aniquiladas. Eliminadas. Erradicadas. Deletadas. 
Descartadas. Filtradas. Processadas. Selecionadas. Separadas. Apagadas. 
Pessoas invisíveis se recolhem em animações 3-D. Elas seguram os vetores da 
teia e mantém as imagens juntas. Elas reemergem como píxeis. Elas se fundem 
em um mundo feito de imagens. 
 
Como não ser visto. Lição V: como tornar-se invisível fundindo-se em um mundo 
feito de imagens. 
 
Há cinquenta e quatro maneiras de fundir-se em um mundo feito de imagens. 
Esconder-se. Remover. Ir para fora da tela. Desaparecer. 
 
Isso é um alvo de resolução. Esse padrão caiu em desuso em 2006, à medida que 
a fotografia analógica perdeu sua importância. Píxeis acidentados se escondem 
nas rachaduras dos antigos padrões de resolução. Eles jogam fora a capa da 
representação. 
 
Filmar o fundo real. 
Equipe de câmera desaparece depois que um raio de energia invisível emana de 
um  
i-Phone. 
Fazer a animação em 3D!!! 
Filmar esse fundo de verdade! 
Píxeis sequestram a grua 
Equipe de câmera é amarrada por seres invisíveis vistos de cima 
Three Degrees dançam de verdade na escala de resolução 
Força Aérea americana joga gliter de helicóptero furtivo 
Píxeis felizes e entusiasmados filmando da grua 
Filmar isso de verdade  
E voar para longe com drone! 
Píxeis felizes pulam em baixa resolução, loop de gif! 
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3.2.1.  
Mundo de imagens 

 
 

A tirania da lente fotográfica, amaldiçoada pela promessa de sua relação indicial com a 
realidade, deu lugar a representações hiper-reais – não do espaço como ele é, mas do 
espaço como podemos fazê-lo – para melhor ou pior. Não há necessidade de renderings 
caros; uma simples colagem em chroma-key produz perspectivas cubistas impossíveis e 
concatenações implausíveis de tempos e espaços.41  
 

Hito Steyerl, "In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective" 

 
(...) com a proliferação digital de todo tipo de imagens, de repente muito mundo tornou-se 
disponível.42   
 

Hito Steyerl, "Too Much World: Is the Internet Dead?" 

 
Imagens não são representações, mas formas de armas biológicas que devem ser 
desenvolvidas e implantadas com base em um conhecimento da ecologia global da 
informação. 43  
 

Tiziana Terranova, Network Culture 
 

 
A realidade vive em e consiste de imagens – pelo menos atualmente – é o que 

afirma Hito Steyerl em conferência performática proferida em 2013, parte de um 

colóquio intitulado The Photographic Universe | Photography and Political 

Agency?44 (a tradução inédita de sua transcrição, realizada para esta dissertação, 

pode ser conferida no fim deste capítulo). Segundo a artista, isso acontece porque 

as imagens começaram a atravessar as telas e a se materializar na realidade. Mas 

elas não cruzaram as telas sem sofrerem transformações; essas imagens se 

modificaram profundamente, machucaram-se, estão danificadas. Por isso, para 

Steyerl, "a realidade em que vivemos consiste nos escombros das imagens". Como 

a autora já argumentou em textos, performances e entrevistas, muitas das imagens 

atuais não são mais representações objetivas ou subjetivas da realidade, de 

																																																								
41 Tradução nossa. Citação no original: "The tyranny of the photographic lens, cursed by the 
promise of its indexical relation to reality, has given way to hyper-real representations - not of 
space as it is, but of space as we can make it - for better or worse. There is no need for expensive 
renderings; a simple green-screen collage yields impossible cubist perspectives and implausible 
concatenations of times and spaces alike." 
42 Tradução nossa. Citação no original: "(...) with digital proliferation of all sorts of imagery, 
suddenly too much world became available." 
43  Tradução nossa. Citação no original: “Images are not representations, but types of bioweapons 
that must be developed and deployed on the basis of a knowledge of the overall information 
ecology.”, p. 141.  
44 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=kqQ3UTWSmUc >. Acesso em: dezembro 
2015.	
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condições preexistentes. Elas próprias são coisas: nódulos de energia e matéria 

que migram por diferentes suportes, proliferam-se, moldam e afetam pessoas, 

paisagens, sistemas sociais e políticos.  

 Essas imagens, que há algum tempo vêm atravessando as telas, são 

associadas, pela artista, aos processos de transição democrática na política latino-

americana dos anos de 1980 – bem como em países do leste europeu depois do 

ano simbólico de 1989. Esses países deveriam implementar democracia e livre 

mercado, ou seja, transformar-se no que uma civilização ocidental era ou 

acreditava ser; as nações dos (então) "Segundo Mundo" e "Terceiro Mundo" 

precisariam incorporar uma noção bem específica de liberdade – precisariam 

"adaptar-se a essa imagem" da democracia ocidental. Steyerl elucubra sobre esses 

processos de transição, que para ela implicaram 
 

(...) um processo de transformação contínua, que em teoria faria qualquer lugar 
por fim assemelhar-se ao ego ideal de uma nação ocidental padrão. Como 
resultado, regiões inteiras foram sujeitas a renovações radicais. Na prática, a 
transição geralmente significava expropriação desenfreada acompanhada de uma 
diminuição radical da expectativa de vida. Na transição, um futuro neoliberal 
brilhante marchou para fora das telas e foi percebido como falta de cuidados 
médicos acompanhada de falência pessoal, enquanto os bancos ocidentais e as 
companhias de seguros não só privatizavam as pensões, como também as 
reinvestiam em coleções de arte contemporânea.45 

 

Um exemplo que encarna essa noção de transição em forma de evento - o qual a 

própria Steyerl menciona em sua conferência – pode ser visto no filme 

Videogramas de uma Revolução (1992), de Harun Farocki e Andrei Ujică, feito 

integralmente a partir de imagens de arquivo, found footages captados na ocasião 

da deposição do então ditador da Romênia, Ceaușescu, em 1989. 

 

Somos vitoriosos! A TV está conosco! 

 O que Steyerl desenvolve na conferência, que diz respeito a uma certa 

condição das imagens nos dias de hoje, parte em boa medida do filme de Farocki e 
																																																								
45 STEYERL, H. Too Much World: Is the Internet Dead?. In: Too Much World: The Films by Hito 
Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 29. Traducão nossa. Citação no original: "Transition 
implies a continuous morphing process, which in theory would make any place ultimately look 
like the ego ideal of any default Western nation. As a result, whole regions were subjected to 
radical makeovers. In practice, transition usually meant rampant expropriation coupled with a 
radical decrease in life expectancy. In transition, a bright neoliberal future marched off the screen 
to be realized as a lack of health care coupled with personal bankruptcy, while Western banks and 
insurance companies not only privatized pensions, but also reinvested them in contemporary art 
collections." 
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Ujică, sem dúvida. Antes, porém – mesmo que possivelmente via Farocki – remete 

ao que Vilém Flusser argumenta em uma palestra46 de 1990: que as imagens são 

catalisadoras de eventos. A abordagem de Flusser é o que propulsiona a realização 

de Videogramas de uma revolução e, consequentemente, influencia a perspectiva 

de Hito Steyerl a respeito da agência das imagens nas últimas décadas.47 

 Para Flusser, o que aconteceu na Romênia em 1989 não poderia ser 

imediatamente chamado de revolução, uma vez que "revolução" constitui uma 

categoria política e os eventos que se sucederam na Romênia e culminaram na 

queda do ditador Ceaușescu não seriam a priori políticos (veremos mais à frente 

por quê). Entretanto, apesar de sua constatação retórica, Flusser concorda que foi 

um momento decisivo, no qual "o que se chama de pós-história pode ter 

encontrado sua primeira expressão concreta."48 Mas o que exatamente aconteceu 

na Romênia que tenha sido tão decisivo e transformador e que, ainda assim, não 

poderia a priori ser chamado de revolução?  

 Em dezembro de 1989, uma série de protestos ocorreu nas cidades 

romenas de Timisoara e Bucareste. Depois de alguns dias de tumultos, enquanto 

Ceaușescu dava um pronunciamento público, alguns manifestantes que lutavam 

para derrubar o ditador não tomaram a praça, o palanque, nem um prédio do 

governo; mas invadiram o estúdio da televisão estatal. Uma vez tomado o estúdio 

de TV, eles invadiram, através das telas, as casas das pessoas que assistiam ao 

pronunciamento ao vivo. A transmissão oficial, portanto, foi interrompida pelos 

manifestantes que ocuparam o estúdio e deu lugar a palavras de ordem como: 

"Somos vitoriosos! A TV está conosco!" Na ocasião, o teatro de operações para a 

derrubada do poder não foi um campo de batalha, mas o estúdio da emissora 

estatal e as telas de TV nas casas da população. Para Flusser, esse evento foi 

decisivo porque evidenciou as importantes mudanças que se davam nas relações 

entre política e imagem – demonstrou perfeitamente a influência que as imagens 

já exerciam sobre a vida social e política naquele ponto. Na visão de Flusser, uma 

nova situação na cultura da imagem se daria a partir dali. 
																																																								
46 FLUSSER, V. Television Image and Political Space in the Light of the Romanian Revolution, 
na ocasião do simpósio The Media Are With Us!: The Role of Television in the Romanian 
Revolution, que aconteceu entre 6 e 7 de abril de 1990 em Mücsarnok, Budapeste, com curadoria 
de Keiko Sei e organizado pelo Media Research Foundation. 
47  Como veremos no capítulo 4, Hito Steyerl, influenciada por Flusser, também trata os 
documentos de hoje em dia – mesmo os "falsos" – como gatilhos e catalisadores de eventos, 
ativadores de realidades. 
48 FLUSSER, V. Op. cit.	
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Harun Farocki e Andrei Ujică, Videogramas de uma revolução, 1992 

 

O crítico de cinema André Brasil faz uma descrição eficiente do momento em que 

o estúdio da emissora é invadido, como se vê em Videogramas... No texto que 

contempla o filme, há uma boa evocação de imagens mentais que ajudam a 

transmitir a sensação de turbulência: a estabilidade da tela é violentada por um 

tremor físico manifestado na materialidade da imagem – e na falta de imagem – 

transmitida pela câmera. 

 

A imagem da TV estremece, não simplesmente devido a uma falha técnica, mas 
porque é todo o espaço em torno que treme. Revoltada, uma multidão invade o 
local e começa a tomar as ruas e os prédios. O ditador pede calma. Como último 
recurso, a televisão corta a imagem para um fundo vermelho. O áudio continua, 
com uma voz que pede tranquilidade à população. Há ali uma defasagem entre o 
áudio que segue e a imagem que foi cortada. Essa defasagem materializada pela 
cena midiática mostra outra mais importante: o que a cena explicita é o momento 
preciso em que a história fissura, fende, o momento de passagem entre as 
imagens de um mundo que, agora, se transforma em outro e que, por isso, 
demanda novas imagens. Este é um momento político no sentido forte e exige 
uma visibilidade diferente, uma outra cena.49 

 
 

																																																								
49 BRASIL, A. Ensaio de uma revolução - ensaios do mundo - Parte 1. In: Revista Cinética, 
setembro de 2008. Disponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/videogramas.htm >. Acesso 
em: dezembro 2015. 
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Existe um caráter de vodu em cada imagem 

 
Temos pelo menos duas possibilidades de enfrentar o mundo. Uma é pela imagem e a outra 
pela escrita linear. (Grifo nosso) 
 

Vilém Flusser 
 

 Gostaria de abrir espaço para o debate que Flusser propõe em torno da 

relação entre imagem e escrita – discussão que deflagra sua especulação sobre as 

imagens técnicas e o evento ocorrido na Romênia. Junto com o filósofo, podemos 

refletir sobre algumas possibilidades de enfrentar o mundo e as mediações que se 

colocam nesse enfrentamento-relação. A seguir, um breve histórico traçado por 

ele. 

 Para Flusser, a história das imagens começa antes da história da escrita e a 

História como disciplina só é possível a partir da invenção da escrita linear. Por 

isso a imagem surge ainda na pré-História (pré invenção da escrita linear), quando 

os Homo Sapiens transformavam o mundo em cenas. O filósofo considera que, 

num mundo visto através da imaginação, as coisas se relacionavam entre si a 

partir dessas cenas, num caráter mágico. Cada imagem era fortemente carregada 

de magia. "Quando as primeiras imagens foram feitas em Lascaux, elas visavam 

orientar as pessoas no mundo. Quando as pessoas eram expostas a essas imagens, 

elas dançavam, faziam rituais e depois saíam para a caça"50. Assim, Flusser 

prossegue, não é possível considerar a imagem sem considerar a magia: "Existe 

um caráter de vodu em cada imagem"51. E podemos dizer que ainda hoje esse 

caráter persiste.  

 Como Chamayou observa (2015), atualmente as imagens transmitidas por 

drones são alvo de cliques que têm o poder de ferir ou matar. O cursor, em forma 

de seta (ou flecha), é o que aponta as imagens substitutas do inimigo, o que 

remete à antiga prática de alfinetar imagens de cera ou bonecos de alguém que se 

queria atingir: 

 
As metáforas da localização do alvo em uso no vocabulário dos operadores [de 
drones] apresentam ressonâncias perturbadoras em relação a essa prática arcaica: 
to pinpoint (alfinetar), to nail (pregar)... O que era uma prática mágica converteu-
se em procedimento de alta tecnologia.52 

																																																								
50 FLUSSER, V. Op. cit. 
51 Ibid. 
52 CHAMAYOU, G., op cit., p. 130.	
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Quando o mapa excede o território 

 As imagens podem agir como intermediárias. E a ação sobre elas pode 

desencadear situações irreversíveis. Nessas circunstâncias, elas não representam 

objetos, mas mediam operações no mundo.53  

 Flusser alerta para uma dialética envolvida nas operações das imagens: 

“(...) ao significarem o mundo, também o ocultam, o que é uma dialética interna 

de cada mediação"54. Mas – além de significarem e ocultarem nossas relações e 

experiências – as imagens também nos orientam: são espécies de mapas que 

cresceram desmedidamente, em tamanho e importância. Em "Too Much World", 

Hito Steyerl evoca Borges, quem nos ensinou que os mapas aumentaram de tal 

forma que chegaram a coincidir com os territórios:  

 
(...) a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição que o mapa de uma única 
Província ocupava  toda uma Cidade, e o mapa do império, toda uma Província. 
Com o tempo, esses Mapas Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de 
Cartógrafos levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e 
coincidia pontualmente com ele.55 

 
 

 Em um contexto diferente de Flusser – que na ocasião de sua fala discursa 

sob impacto principalmente do vídeo e da televisão – Hito Steyerl, em seu texto, 

discute a imagem digital na era da internet como meio de comunicação de massa, 

em circustâncias nas quais as imagens se proliferam de formas nunca antes vistas: 

"O mapa não apenas se torna igual ao mundo, mas o excede."56 

  De todo modo, as perspectivas se tocam: Flusser acredita que, quando as 

imagens se tornam muito fortes e influentes, passamos a usar nossas experiências 

no mundo para que elas nos orientem nas imagens. Dá-se a mesma reversão entre 

mapa e território: a imagem se torna a realidade concreta e o mundo passa a ser 

apenas um pretexto. Flusser prossegue: "Essa reversão entre o mundo da 

experiência e o da imaginação é chamado pelos profetas de idolatria", uma forma 

de paganismo. Isso explica por que Platão quisesse proibir a arte e as imagens na 

República. A partir dessa lógica, o filósofo dá um salto e argumenta que as 

																																																								
53 FAROCKI, H. apud. CHAMAYOU, G., op. cit., p. 130. 
54 Ibid. 
55 BORGES, J. L., Do rigor na ciência. In: Obras completas. São Paulo: Globo,1999, p. 247 
56 A artista menciona brevemente a teoria dos simulacros de Baudrillard em Simulacros e 
simulação, que abre com a famosa fábula de Borges. Na obra do argentino, o mapa desmedido 
torna-se obsoleto e é abandonado no futuro. Na atualização de Baudrillard, é o mapa que passa a 
“engendra[r] o território cujos fragmentos apodrecem lentamente sobre a [sua] extensão.”	
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imagens, por serem antirrepublicanas, eram antipolíticas. Daí que tenha sugerido 

que a revolução da Romênia, ativada por e encarnada em imagens, não seria a 

princípio uma questão de política.  

 Mas em dado momento as imagens se tornaram muito "densas", Flusser 

sugere. E foi só então que a escrita linear pôde ser inventada – teve o propósito de 

"abrir as imagens ao explicá-las". A partir daí, o filósofo discursa sobre a 

diferença entre a imagem e a escrita, associando a primeira às noções de cena, 

acontecimento (happening), acaso e aleatoriedade; enquanto a segunda teria a ver 

com processo, linearidade e evento (event) – a escrita linear teria tornado possível 

o mundo histórico a partir de lógicas de causa e consequência que pudessem 

explicá-lo racionalmente. Nas palavras de Flusser, “[a] consciência que 

corresponde à imagem é chamada de consciência mágica e mítica. E a consciência 

que corresponde à escritura linear, a essa visão processual, é chamada consciência 

política". Para ele, a consciência política era sempre dirigida contra a imagem: 

 
A dinâmica da civilização ocidental, essa tensão interna na civilização ocidental, 
que a torna tão explosiva e perigosa para outras civilizações, é o fato de que 
imagem e texto, imaginação e conceitualização, magia e política, estão sempre em 
conflito57.  

 

 O filósofo acredita que ao longo da história ocidental a imaginação foi se 

tornando cada vez mais conceitual e o pensamento conceitual cada vez mais 

imaginativo. Mas isso teria mudado com a prensa móvel de Gutenberg (circa 

1440), quando a nova mobilidade e o novo alcance da escrita linear passaram a 

afetar significativamente as sensibilidades58. Antes, escrevia-se em privado e só 

depois se publicava no espaço público. Se alguém quisesse consumir uma 

mensagem, tinha que ir até o espaço público, tomar o texto para si e levá-lo para 

um espaço privado de modo a lê-lo. “Essa dialética entre criação privada e 

publicação é a dialética da política. Política é uma distinção entre um espaço 

privado e um espaço público"59. Já as imagens, a partir da influência da prensa 

móvel na disseminação da escrita, foram eliminadas, "enclausuradas em guetos 

glorificados, chamados museus ou academias"60.  

																																																								
57	FLUSSER, V. Op. cit.	
58 Outra mudança crucial, desta vez mencionada por Friedrich Kittler em Mídias ópticas, é o 
momento em que a leitura em voz alta e coletiva passa a ser leitura silenciosa e individual. 
59	FLUSSER, V. Op. cit.	
60 Ibid.	
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 A partir de então a situação foi dominada pela escrita. Flusser considera que 

o triunfo da escrita linear, no século XVIII, foi também o momento de maior 

desenvolvimento do pensamento político. Mas à medida que os pensamentos 

racional, político e científico avançavam, sua mensagem se tornava cada vez 

menos imaginativa. Para o filósofo, o mundo tornou-se cada vez mais conceitual e 

menos imaginável. Só então, como uma espécie de reação, a fotografia finalmente 

pôde ser inventada.  

 A forma como essas novas imagens – fotográficas – passam a afetar as vidas 

tem muito a ver com a influência que elas começaram a ter sobre os próprios 

eventos. Nesse ponto as imagens começaram a "congelar" os eventos (políticos) 

em acontecimentos (míticos) – conforme a hipótese lançada por Flusser. Os 

eventos teriam sido arrancados de seus contextos, transcodificados em 

acontecimentos e retornados à História em forma de documentação, já que a 

fotografia e o cinema passaram a registrar os eventos históricos. Mas um primeiro 

problema se colocava diante do uso da imagem fotográfica enquanto registro, 

documento, evidência de fatos: a questão da subjetividade. 

 Se a fotografia pretendia oferecer uma imagem objetiva do mundo, ela se 

deparou, de partida, com as seguintes limitações: a) ser codificada, programada 

segundo certas especificidades técnicas; cada câmera, inclusive, gerando diferentes 

imagens e b) ser manuseada por indivíduos e a partir de diferentes e específicos 

pontos de vista – apesar do fato de que esses usuários são programados pelos 

aparelhos, ou seja, já são limitados a agir no escopo de possibilidades do 

programa.61 

 O fotógrafo se afasta para ver o evento de fora, mas a partir do momento em 

que se afasta da política, congelando-a em forma de acontecimento na imagem, 

percebe que cada evento tem muitos pontos de vista possíveis, nenhum 

necessariamente correto. O que Flusser considera fazer é multiplicar pontos de 

vista: "Você dança em torno do evento. E quanto mais pontos de vista se coleta, 

melhor é sua imagem"62.  

 

																																																								
61 FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia ; 
[tradução do autor]. - Rio de Janeiro : Sinergia Relume Dumará, 2009. 
62 FLUSSER, V. Television Image and Political Space in the Light of the Romanian Revolution, à 
ocasião do simpósio The Media Are With Us!: The Role of Television in the Romanian Revolution, 
1990. 
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Os eventos rolaram em direção à imagem 

 Evocando a revolução romena como um marco na relação entre imagem e 

política, Flusser desenvolve seu raciocínio no sentido de que a imagem – que não 

poderia ser política a priori, por se referir a acontecimentos caóticos, pontos não 

lineares distribuídos sobre superfícies – passou a ser consideravelmente política, ou 

melhor: "de repente, a política começou a ser feita de modo a se tornar imagem."63  

 Já no início dos anos 90, Flusser afirmava que o propósito de tudo era, 

àquele momento, existir para ser fotografado, filmado, capturado em vídeo (algo 

que Warhol já pressentira, à sua maneira). Certa vez, a artista pernambucana 

Bárbara Wagner, em uma observação colocada da plateia de uma conferência64, 

mencionou como os dançarinos e dançarinas populares de frevo do Recife haviam 

mudado sua forma de dançar nas últimas décadas. Uma dança que costumava ser 

tão tridimensional e expansiva nos seus movimentos rotatórios para todos os lados 

(braços e pernas fazendo setas, lanças para todos os sentidos) passou a ser, à 

medida que a câmera da televisão se postava para registrar o evento, cada vez 

mais bidimensional e chapada, de superfície. Ora, os dançarinos não queriam abrir 

mão de suas frontalidades em relação à câmera. Assim, não era só a câmera que 

transformava os corpos em sinais digitais e superfícies (imagens), mas a própria 

ideia daqueles corpos se pensando como imagens já mudava seus movimentos e 

suas vontades de existência, já fazia deles um pouco mais planos, frontais, 

superficiais - ou no mínimo menos expansivos. Trata-se de um exemplo claro e 

simples de como, de fato, as imagens podem ser pensadas como ativadoras e 

modificadoras de realidades. Os bailarinos de frevo colaram suas frontalidades à 

lente da câmera, se colaram às imagens. Os eventos "rolaram em direção à 

imagem"65. Eles seguem acontecendo um após o outro, cada vez mais rápidos, 

querendo ser tomados por imagens. O que aconteceu na Romênia, portanto, em 

1989, não foi um evento registrado por imagens, mas imagens que detonaram um 

evento66. 

																																																								
63 Ibid. 
64 Visões da Vanguarda, curadoria de Patrícia Mourão e Theo Duarte. Centro Cultural Banco do 
Brasil, São Paulo, setembro de 2016. 
65 FLUSSER, V. Op. cit. 
66 Podemos pensar em alguns exemplos significativos da relação entre imagem e política que 
antecedem a revolução romena e a tese de Flusser. Talvez eles não coincidam exatamente com o 
que Flusser propunha, já que são exemplos de manutenção de poder – ao contrário da invasão dos 
manifestantes ao estúdio da emissora estatal, que foi gatilho para a queda do ditador. De todo 
modo, são exemplos importantes para pensar a influência das imagens na política em geral. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 96	

As imagens caminharam através das telas  
 

Mas se as imagens começam a vazar através das telas e a invadir a matéria de sujeitos e 
objetos, a principal consequência, bastante negligenciada, é que a realidade agora é 
amplamente composta de imagens; ou melhor, de coisas, constelações e processos antes 
evidentes como imagens.67 
 

Hito Steyerl, “Too Much World: Is the Internet Dead?” 
 

 Como já foi mencionado neste capítulo, Hito Steyerl toma os processos de 

transição democrática na política como marcos que deflagram também a transição 

das imagens das telas para a realidade. A alemã acredita que as imagens passaram 

a habitar coisas, pessoas, paisagens e ambientes inteiros. Elas nos cercam. São 

parte do meio. Não são apenas representações ou projeções, são principalmente 

objetos em três dimensões, às vezes em forma de corpos humanos: em um texto 

que será contemplado adiante, "A Thing Like You and Me" (2010), a artista vai 

mais longe em sua especulação e sugere que além de vivermos entre imagens, nós 

mesmos – os seres humanos – nos tornamos imagem.  

 Já na conferência performática realizada no colóquio The Photographic 

Universe, em Nova Iorque (2013), Steyerl busca "provar" essa condição atual do 

mundo – de um meio constituído por imagens – através de um exemplo que 

demonstra como a ficção geopolítica mencionada no capítulo anterior pode 

controlar os graus de opacidade e transparência das imagens (sua capacidade de 

ser vista). Um bom exemplo – do qual a artista lança mão – para entendermos por 

que vivemos entre imagens é a camuflagem militar. A camuflagem é a arte de 

misturar-se ao meio; ela nos ensina que precisamos conhecer muito bem o 

ambiente em que vivemos se quisermos nos adaptar a ele. Hito Steyerl, portanto, 

chama atenção para a importância da camuflagem: a incapacidade de adaptação 

																																																																																																																																																								
Alguns desses exemplos são trazidos por Paul Virilio em Guerra e Cinema (1989), no qual o 
filósofo pensa as interrelações entre imagem técnica e política a partir da guerra. Outro exemplo 
interessante é dado pelo historiador americano Daniel Boorstin, que em 1961 (The Image: A Guide 
to Pseudo-events in America) cunhou o termo pseudoevento para designar eventos 
minuciosamente pré-construídos a partir da autoconsciência de que seriam registrados e 
reportados: debates presidenciais e conferências de imprensa são alguns dos exemplos. Essa 
perspectiva, que já no início da década de 60 chamava atenção para um mundo saturado de 
imagens, visava estimular a consciência pública em relação à natureza construída das 
representações midiáticas. São casos de eventos que, mais do que serem disparados ou acelerados 
por imagens, já nascem híbridos: eventos-imagem. Sua existência depende de sua pré-concepção 
imagética – ver: Steve Rushton, Masters of Reality (2012).  
67 Tradução nossa. Citação no original: "But if images start pouring across screens and invading 
subject and object matter, the major and quite overlooked consequence is that reality now widely 
consists of images; or rather, of things, constellations, and processes formerly evident as images."   
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ao meio pode ser letal.  

 Em sua apresentação, a alemã faz uso de uma série de imagens de slides 

digitais projetadas sobre uma tela ao fundo. Essas projeções servem para fins de 

ilustração – geralmente literal – da fala. Uma das primeiras fotos mostra um 

uniforme com estampa de camuflagem pixelada, desenvolvido pela Marinha 

americana (pioneira no desenvolvimento desse tipo de camuflagem). Mas por que 

motivo camuflar-se com roupas estampadas por píxeis? A resposta já foi esboçada 

neste capítulo e sua "ilustração" pode ser encontrada algumas páginas atrás (Figs. 

13 a15, págs. 79-80). 

 Se soldados se camuflam como píxeis para sobreviver, isso significa que o 

mundo em torno deles consiste em píxeis. Muito da realidade, portanto, está nas 

imagens moribundas que vagueiam pela superfície: algumas falharam, outras são 

constelações e operações "congeladas" em imagens que se transformam ao 

cruzarem as telas. Elas se reproduzem nos mais diferentes meios, fundem-se umas 

às outras, formam aglomerações, criam vida própria e afetam outras formas de 

vida. Também são afetadas: cortadas, coladas ou comprimidas. Perdem resolução, 

foco e definição. Diminuem: ficam mais leves e ágeis. Espalham-se como vírus, 

duplicam-se como genes, em forma de memes. Metamorfoseiam-se e camuflam-

se, mudando de cor e de sentido. São "traduzidas, mal compreendidas, 

comprimidas, encodadas, deformadas"68. 

 Ao constatar essa situação, Steyerl propõe que façamos uso de atributos e 

ferramentas que possam atuar efetivamente sobre esse novo meio imagético, que 

sejam mesmo capazes de interferir sobre a atual "paisagem midiática" em que 

estamos imersos. Algumas das possibilidades mais potentes que se abrem nesse 

contexto são a montagem e a pós-produção (de forma mais abrangente), que neste 

contexto não remetem à noção do pastiche pós-moderno. Nesse sentido as 

seguintes palavras de Nicolas Bourriaud, por mais que façam referência específica 

à criação artística, aplicam-se bem à proposta sugerida por Steyerl: 

 
[Na palavra pós-produção], o prefixo "pós" não indica nenhuma negação, 
nenhuma superação, mas designa uma zona de atividades, uma atitude. Os 
procedimentos aqui tratados não consistem em produzir imagens de imagens (...) 
nem lamentar que tudo "já foi feito", e sim em inventar protocolos de uso para os 

																																																								
68 STEYERL, H. In Defense of the Poor Image. In: E-Flux Journal #10 - November 2009. 
Disponível em: < http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/>. 
Acesso em: agosto 2016. 
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modos de representação e as estruturas formais existentes. Trata-se de tomar 
todos os códigos da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, todas as 
obras do patrimônio mundial, e colocá-las em funcionamento. Aprender a usar as 
formas (...) é, em primeiro lugar, saber tomar posse delas e habitá-las."69 

 
Hito Steyerl acredita que não é mais possível compreender nosso tempo e espaço 

presentes sem também entender as técnicas produtoras e pós-produtoras de 

imagem ("cinema, fotografia, modelagem em 3D, animação ou outras formas de 

imagem em movimento ou estática"70). Ela sugere que "[o] mundo está imbuído 

do estilhaço de antigas imagens, bem como de imagens editadas, photoshopadas, 

remendadas a partir dos spams e da sucata."71 

 Como vimos em epígrafe no início do capítulo, "longe de serem opostos 

em um abismo intransponível, imagem e mundo são em muitos casos apenas 

versões um do outro." Mas Steyerl chama atenção para o fato de que essas duas 

versões não se equivalem; na verdade são "deficientes, excessivas e desiguais uma 

em relação à outra. E a lacuna entre elas dá lugar à especulação e a uma intensa 

ansiedade"72.  

 Nas próximas páginas - que fecham o capítulo - há mais um exemplo de 

como Steyerl lida com a política das imagens em seus trabalhos: a tradução 

inédita da transcrição de conferência performática já citada (sem título, 2013), 

apresentada em um colóquio da New School, em Nova Iorque. Como já vimos, 

nessa ocasião Steyerl parte do filme Videogramas de uma revolução, de Farocki, 

para pensar a influência que as imagens exercem no mundo atualmente.  

 As imagens atravessaram as telas. Como nos ensinou Flusser, tornaram-se 

gatilhos e catalisadoras de eventos. A atual camuflagem militar, ao incorporar 

padrões digitais às estampas, demontra que o mundo atualmente também é feito 

de imagens. Para sobreviver neste mundo, precisamos nos mesclar ao meio: 

precisamos nos transmutar em píxeis se quisermos nos adaptar, mas também 

podemos nos tornar ruído - e cortar a transmissão dos sinais vigentes. 

																																																								
69 BOURRIAUD, N. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo, 
Martins, 2009. 
70 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "(...) cinema, photography, 3D 
modeling, animation, or other forms of moving or still image." 
71 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "The world is imbued with the shrapnel of former 
images, as well as images edited, photoshopped, cobbled together from spam and scrap." 
72 STEYERL, H. Too Much World: Is the Internet Dead?. In: Too Much World: The Filmes of 
Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 35. Tradução nossa. Citação no original: "They are 
not equivalents however, but deficient, excessive, and uneven in relation to each other. And the 
gap between them gives way to speculation and intense anxiety." 
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3.2.2.  
Conferência performática sem título (2013), de Hito Steyerl - tradução 
da transcrição73 
 

Vou falar sobre a realidade das imagens. Para ser bem precisa, sobre meu 
sentimento de que atualmente a realidade vive nas imagens e consiste delas. E 
por que isso? Porque as imagens, em certo momento, começaram a atravessar a 
tela e a materializar-se na realidade. Elas não atravessaram a tela sem 
transformação. Na verdade, elas se tornaram profundamente transformadas, 
machucadas e estragadas ao cruzarem a tela. E é por isso que acho que a 
realidade em que vivemos de fato consiste nos escombros das imagens: em 
[imagens] semi destruídas, em imagens basicamente desarrumando nossa 
realidade. E eu acho que isso está conectado a um desenvolvimento que as 
pessoas começaram a notar no final dos anos 80, a saber, que as imagens se 
tornaram menos, digamos, começaram menos a representar algo que já estava lá 
de antemão. Elas não mais gravavam situações que estavam lá, mas começaram 
a catalisar ações e eventos. E uma cena muito importante descrita em 1989 
aconteceu na Romênia durante a deposição do dito regime Ceaușescu. Então o 
que aconteceu nesse momento foi o que esse maravilhoso documentário de Harun 
Farocki e Andrei Ujică chamado Videogramas de uma Revolução, que nos 
mostra as cenas que aconteceram... 
 
[pausa] 
 
Me pergunto por que não estamos conseguindo vê-las. Vamos tentar novamente. 
 
[Nesse momento, deparamo-nos com a impossibilidade de ver as imagens] 
 
Bem, de todo modo, vocês se lembram que os manifestantes tomaram de assalto a 
estação de TV, certo? Eles não tomaram o parlamento inicialmente. Eles 
tomaram a estação de TV e gravaram, produziram transmissões. Na verdade não 
eram gravações de uma realidade existente, mas eles produziram essas 
realidades, eles produziram a realidade em forma de mudança de regime, na 
verdade. 
 
[Nova pausa. O projetor ou computador continua não funcionando] 
 
Eu apoio totalmente o direito dos equipamentos tecnológicos quebrarem e 
fazerem greve. Portanto, simpatizo com esse camarada que se deu conta de que 
ele ou ela está farto(a) nesse momento. De qualquer forma, vou continuar 
falando por enquanto. Isso é divertido.  
 
Então, as imagens da revolução romena não eram registros, não eram 
documentos, elas eram catalizadoras de eventos. E desde então ficou claro que 
as imagens não são interpretações objetivas ou subjetivas da realidade, de 
condições pré-existentes, mas que são nódulos de energia e matéria que migram 
através de diferentes suportes, que moldam e afetam pessoas e também 

																																																								
73 Nota da tradutora: tradução nossa da transcrição de fala realizada no evento The Photographic 
Universe / Photography and Political Agency? The New School, Nova Iorque, 2013. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=kqQ3UTWSmUc>. Acesso em: dezembro 2015. A 
transcrição do original em inglês pode ser encontrada no anexo II, após referências bibliográficas. 
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paisagens, sistemas sociais e sistemas políticos inteiros, e por aí vai. 
 

Essas imagens têm uma estranha habilidade de se proliferar e de transformar e 
ativar. E por volta de 1989 as imagens televisivas começaram a caminhar 
através das telas dos aparelhos de TV. Como se fossem uma força bruta direto 
em direção à realidade. 
 
A situação continua. Há uma espécie de montagem paralela acontecendo aqui. 
Veja, a realidade da encenação da situação, a produção de imagem mal sucedida 
se dando aqui, que falhou em produzir quaisquer resultados. [Steyerl fala em 
relação aos problemas técnicos]. 
 
Por que 1989? Talvez porque a travessia das imagens através das telas foi algo 
de uma tradução bem literal de um processo chamado transição. Transição é um 
termo de teoria política que serve para descrever realidades políticas na 
América Latina, mas que depois de 89 foi aplicado ao contexto do leste europeu 
que, de acordo com o ponto de vista do, digamos, framework da transição, era 
que a transição tinha que se atualizar. Ela tinha que ser implementada 
tardiamente. Democracia, livre mercado, e por aí vai. Basicamente, esses países 
tinham que se tranformar em algo que uma nação ocidental padrão achava que 
era. Foi uma espécie de processo de transformação. Eles deveriam se adaptar a 
uma imagem. Os resultados foram bem ambivalentes. Assim como os resultados 
das transições das imagens que atravessaram as telas. Não apenas os 
manifestantes caminham através das telas para a realidade, mas também essa 
pessoa aqui, que foi aparentemente o primeiro chefe de Estado a ter andado 
através de uma tela de TV direto para a realidade.  

 

 
 

E se você olhar de perto verá, como eu disse antes, que imagens nunca cruzam as 
telas sem se machucarem ou falharem. Porque Berlusconi, acho que ele bateu 
seu nariz quando atravessou a tela. E isso explica por que ele teve que fazer 
tantos procedimentos de cirurgia plástica, porque o nariz tinha que ser 
consertado. E isso explica por que a cirurgia plástica é uma operação tão 
popular hoje em dia, porque tantas pessoas atravessam as telas e batem seus 
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narizes. É preciso arrumá-los de alguma forma. Portanto, a questão não é 
apenas que a transição produz degradação, mas também... Acho que o mais 
importante é o fato que através desse processo de transição as imagens começam 
a invadir a realidade. Elas atravessaram a tela. Ao atravessarem a tela, as 
imagens se tornaram ubíquas, elas passaram a habitar coisas, mas também 
pessoas. Infraestruturas. Elas nos cercam. Elas são parte do meio. Elas são uma 
segunda nação, não apenas como figuras ou projeções, mas como objetos em 3 
dimensões, ou mesmo na forma de corpos humanos. E isso significa que vivemos 
entre imagens. 
 
Deixem-me dar um exemplo. É o exemplo da camuflagem militar. Por que é um 
bom exemplo? Porque a camuflagem é a arte de misturar-se com seu meio. O 
que significa que você deve saber quais são os seus meios para poder adaptar-se 
a eles. Esse processo é muito bem descrito em um vídeo educacional curto. Vou 
mostrar apenas dois minutos. 
 
[trecho da esquete How Not to Be Seen (1970), de Monty Python]74 
 
Acho que isso deixa muito claro por que a camuflagem nos diz muito sobre a 
realidade em que vivemos, porque, se não nos adaptarmos, se não conseguirmos 
parecer exatamente como um arbusto, por exemplo, isso pode ser letal. 
Considerando isso, o que fazemos com esse tipo de camuflagem?  

 

 
 

E esses são obviamente padrões pixelados de camuflagem, que se tornaram 
quase ubíquos. Todos os exércitos do mundo atualmente estão usando estampas 
pixeladas de camuflagem. Essa moda pegou. É de fato uma moda. Começou nos 
anos 90. O padrão de camuflagem digital mais popular se chama Marpat. Usado 
pela marinha americana. E, segundo folclore de internet, foi desenvolvido por 
vários atiradores de elite. O desenvolvimento dessa estampa foi terceirizado para 
eles. E eles foram ver uma designer gráfica e pediram primeiro que ela criasse 
uma imagem de ruído branco, que basicamente significa "sem sinal".  

 

																																																								
74 Nota da tradutora: Monty Python, How Not To Be Seen. In: Monty Python's Flying 
Circus, 1970. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ifmRgQX82O4>. 
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Em seguida eles foram a uma loja para procurar amostras de tintas e finalmente 
escolheram uma amostra de um designer da Ralph Lauren, chamada Coyote 
Brown, e essa tornou-se a base de basicamente toda estampa de camuflagem 
digital no mundo. O lance é que se você não tiver o Coyote Brown não funciona.  

 

 
 

O interessante aqui é: qual é a ideia de realidade? Do teatro de operações que 
está implicado nessa escolha? É uma realidade em que uma camada de ruído 
branco da TV (TV snow) já derreteu. Porque você tenta se adaptar a um ruído 
de TV. E essa foi uma das primeiras provas a mostrar que as mídias cobriram o 
mundo como se... Com uma camada bem fina de ruído de TV e isso é ao que você 
deve se adaptar, se quiser se adaptar à realidade. 
 
Sim, há alguma complicações. Porque a Marinha tinha uma estampa de 
camuflagem digital, todos quiseram ter. Chegou a acontecer uma inveja de 
camuflagem pixelada. Então o exército quis ter uma e gastou 5 bilhões de 
dólares criando essa estampa chamada Estampa de Camuflagem Universal. O 
único problema é que não funcionou. Nunca funcionou absolutamente em 
nenhum lugar. Essa pessoa aqui disse: A única vez que a vi funcionar bem foi 
numa pedreira.  
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Mas isso não é verdade, porque, de fato, há um ambiente em que essa forma de 
camuflagem funciona perfeitamente e é esse sofá específico: 

 

 
           
       

E eu acho que a situação que retratamos aqui é muito interessante, porque você 
vê alguém que veio através da tela da TV, certo? Um soldado. E ele está 
completamente confuso e não sabe onde está e a primeira coisa que ele faz é se 
plantar no sofá e tentar se adaptar a ele. Isso também é interessante porque 
implica a ideia de que a noção do teatro de operações da guerra contemporânea, 
do exército, inclui a poltrona da sala de TV. Não é? Este é um dos lugares mais 
importantes da contestação militar hoje em dia. 
 
Há alguns aperfeiçoamentos recentes na tecnologia de camuflagem. Essa dita 
Camuflagem Ativa desenvolvida por um(a) cientista japonês(a), como podem ver, 
ainda está num estágio beta. Não funciona muito bem, na verdade. Mas a ideia é 
que a pessoa está vestindo basicamente uma tela de projeção. Uma capa 
reflexiva. E atrás, uma imagem do fundo dessa pessoa é projetado na própria 
pessoa. Isso a faz desaparecer ou mesclar-se com seus meios. 
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Mas acho que, na verdade, os ambientes a que essa pessoa tenta mesclar-se não 
são esses arbustos, ou árvores, como no exemplo do Monty Python, mas é na 
verdade esse ambiente aqui, que consiste em câmeras, terminais, projetores, toda 
sorte de redes, de pedaços de equipamentos. Portanto essa pessoa, na verdade, 
tenta tornar-se uma videoinstalação para poder mesclar-se à realidade. O que 
nos diz que a realidade atualmente está configurada como uma... É uma 
videoinstalação. Ao menos parcialmente. 

 
 

 
 
 

Portanto, se os soldados hoje em dia camuflam-se amplamente como píxeis, isso 
implica que o mundo em volta deles consiste em píxeis. Eles se tornam píxeis 
entre píxeis, assim revelando ampla difusão de "pixelação" também para além 
das telas, das redes e dos aparatos. 
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Vou lhes mostrar alguns outros exemplos. Esse é um tanque pixelado tentando 
fingir que é um videogame de 8-bit. 

 
 

 
 
 

Isso aqui é camuflagem civil de píxel. Algo que vem se tornando uma tendência.  
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A suposição de todas essas coisas é que a realidade se transformou numa espécie 
de videogame quebrado ou talvez num Google Street View. Esse aqui é muito 
interessante. É uma obra de arte. É uma máscara pixelada que você usa para se 
tornar invisível no Google Street View.  

 
 

 
 
 

E esse é um papel de parede, que também atravessou a tela e se tornou real.  
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E essa é uma cama pixelada. Levando a noção de embedded75 a uma dimensão 
completamente diferente, digamos. 

 
 

 
 
 

Portanto, uma das várias consequências desse desenvolvimento, é claro, eu já 
mencionei: atualmente a realidade consiste amplamente em imagens, em imagens 
falhadas, em coisas camufladas de imagens. De constelações e processos que 
antes eram evidentes como imagens. E à medida que elas cruzaram as telas, 
transformaram-se irrevogavelmente. Elas foram traduzidas, mal interpretadas, 
foram infladas sem sentido ou caíram sob o machado da austeridade. Mas isso 
também quer dizer que não podemos mais compreender a dita realidade sem 
entender o cinema, sem entender a fotografia, a modelagem em 3D, impressões, 
todas essas técnicas de imagens, porque agora elas constituem a realidade. O 
mundo está impregnado de estilhaços do que antes eram imagens. Está editado, 
"fotoshopado", remendado a partir do spam e da sucata. A realidade é pós-
produzida, roteirizada, e o afeto é renderizado como um efeito de pós-produção. 
Atualmente, nós vivemos na pós-vida das imagens. 
 
Agora, há uma boa consequência disso. Porque, se a realidade é pós-produzida 
(...), isso significa que podemos mudá-la através da pós-produção. Podemos 
fazer um reverse photoshop, se quiser. Podemos interferir na realidade com 
técnicas de imagens. Isso muda a questão, eu acho. A questão não deve mais ser 
o que é representado pelas imagens, ou como lemos as imagens. Isso continua 
importante. Absolutamente. Mas há questões adicionais, tais como: quais 
imagens nós, enquanto realizadores, produtores e co-produtores, queremos que 
se tornem reais? Como nós mudamos a realidade por meios de pós-produção? 
Como ela pode ser "fotoshopada", por assim dizer. Como pode ser editada? 
Deixo essas questões para a discussão. Obrigada. 

 
 
 

																																																								
75 Nota da tradutora: Se traduzido para o português (incorporado, embutido), perderia o sentido da 
piada, que faz um jogo de palavras com o termo embedded, usado na informática, e a palavra bed, 
que quer dizer "cama", em inglês. "Embedded ou embedded system é um termo usado para 
descrever um objeto, software, ou hardware independente e que não precisa de um programa ou 
aparato externo para rodar." Definição retirada de 
<http://www.computerhope.com/jargon/e/embedded.htm>. Acesso em dezembro 2016.	
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 Harun Farocki, Serious Games, 2010 

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 109	

O que as imagens querem (...) não é 
ser interpretadas, decodificadas, 
adoradas, esmagadas, expostas, 
desmistificadas, ou encantar seus 
espectadores. Elas podem até mesmo 
não querer ter subjetividade ou 
personalidade concedidas por 
comentadores bem-intencionados que 
pensam que a característica da 
humanidade é o maior elogio que se 
poderia fazer às imagens. Os desejos 
das imagens podem ser desumanos 
ou não-humanos, melhor moldados 
pelas figuras dos animais, das 
máquinas ou ciborgues, ou por 
imagens ainda mais básicas  (...). O 
que as imagens querem em última 
instância, portanto, é simplesmente 
serem perguntadas o que elas 
querem, com a consciência de que a 
resposta pode muito bem ser: 
absolutamente nada.76 
																																																								
76 MITCHELL, W. J. T., What Do Pictures "Really" Want? In: October, Vol. 77 (Summer, 1996), 
The MIT Press, p. 82. Tradução nossa. Citação no original: “What pictures want, then, is not to be 
interpreted, decoded, worshiped, smashed, exposed, demystified, or to enthrall their beholders. 
They may not even want to be granted subjectivity or personhood by well-meaning commentators 
who think that humanness is the greatest compliment they could pay to pictures. The desires of 
pictures may be inhuman or nonhuman, better modeled by figures of animals, machines, or 
cyborgs, or by even more basic images (…). What pictures want in the last instance, then, is 
simply to be asked what they want, with the understanding that the answer may well be, nothing at 
all.” Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/778960>. Acesso em janeiro 2017 . 
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4 
Coisa 

 
Assim fizeram escurecer a face da terra, e caiu uma chuva negra, uma chuva que caiu dia 
e noite. Os pequenos e os grandes animais vieram sobre eles. Os seus rostos foram 
esmagados pelas árvores e pelas pedras. Todos os seus moedores de milho e as suas 
grelhas, os seus pratos, as suas vasilhas, os seus cachorros e as suas pedras de moer 
falavam com eles. Apesar de possuírem muitas coisas, todas elas esmagaram-lhes os 
rostos. Seus cães e seus perus disseram-lhes: “dor nos causaram. Vocês nos comeram. 
Portanto, serão vocês que vamos comer agora."   
 

Popol Vuh, texto maia de autoria desconhecida, século XVI 
 
 
Pois os objetos resistem. Obrigam-nos a procurarmos sempre novos caminhos, mundo 
adentro. 
 

Vilém Flusser, "Artifício, artefato, artimanha" 
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 A pequena planta de um verde vivo nasce em meio ao gramado seco e 

amarronzado: o que vemos, na verdade, é uma imagem. Pablo Souza (não 

podemos garantir que seja uma pessoa) disponibiliza essa imagem - uma 

fotografia - na rede social. Um atributo da câmera de Pablo Souza, como ele diz, 

“o detector de faces da câmera”, reconhece o rosto da planta destacada em meio à 

grama castigada. Um rosto, que remete a algo de tão humano, é detectado na 

planta em função de um erro no funcionamento padrão da máquina. “Esse 

pequeno distúrbio no habitual fez um doce rasgo no evento e me deslocou pra 

outro espaço”. “Nesse instante imensurável” Pablo se comunicou com a planta, 

conectou-se à vida dela.  

 Mas o que provocou o “distúrbio”, afinal? Uma desregulagem na câmera? 

Uma força animista emanada da planta? Um desejo da imagem? No momento de 

dar a imagem a ser vista, a câmera exerceu sua capacidade criadora de realidades 

e, ao identificar-se profundamente com o objeto-planta (aquilo que é visado), 

decidiu fazer uma mediação poética entre planta e pablo. A câmera decidiu 

participar na imagem. 

 Quanto a este relato, não posso afirmar se transmite algo verdadeiro ou 

não. Importa que a imagem existe; e foi comunicada. Deparo-me com a postagem 

de Pablo Souza - mediada pela interface da rede social, por um computador 

portátil, por uma transmissão wi-fi, por cabos de fibra ótica que compõem a ampla 

rede mundial de computadores, pelas luzes velozmente rebatidas no interior 

desses cabos - e, quando reconheço e conduzo sua imagem, também participo 

nela. Nós participamos. 
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4.1.  
Linguagem das coisas 
 

A quem se comunica a lâmpada? A quem, a montanha? E a raposa? 
 

Walter Benjamin, "Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens" 
 

 
E se as coisas pudessem falar? O que nos diriam? Ou elas já falam e nós apenas não as 
escutamos? E quem irá traduzi-las? 
 

Hito Steyerl, "The Language of Things" 
 

 
 São perguntas que abrem "The Language of Things" (2006), texto em que 

Hito Steyerl aborda "Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos 

homens" (1916), de Walter Benjamin. De início, Steyerl chama atenção para a 

estranheza do ensaio do alemão. 

 Nele, o filósofo desenvolve a ideia de linguagem das coisas: uma 

linguagem muda, mágica, cujo meio (medium) é a comunidade material.  Ao 

analisar o texto de Benjamin, Hito Steyerl descreve um mundo em que a natureza, 

as construções, os animais e os objetos se manifestam ativamente: 

 
(...) devemos partir do princípio de que existe uma linguagem das pedras, 
panelas, caixas de papelão. Lâmpadas falam como se habitadas por espíritos. 
Montanhas e raposas estão envolvidas em discurso. Arranha-céus batem papo uns 
com os outros. Pinturas fofocam. Existe mesmo, se quiser, além da linguagem 
comunicada pelo telefone, uma linguagem do próprio telefone.1  

 

Os verbos que a artista enumera, ações supostamente realizadas pelas coisas, são 

todos da ordem do discurso. Se de fato as coisas e os objetos se comunicassem 

dessa forma, ouviríamos uma massa sonora confusa e constante. Mas, como 

Benjamin descreve, a linguagem das coisas é muda. A sinfonia das coisas, a qual 

																																																								
1 STEYERL, H. The Language of Things. In: Jenseits der Reprasentation/ Beyond Representation. 
n.b.k. Diskurs Band 4, 2016, p. 188. Tradução nossa. Citação em inglês: "(...) we have to assume 
that there is a language of stones, pans and cardboard boxes. Lamps speak as if inhabited by 
spirits. Mountains and foxes are involved in discourse. High-rise buildings chat with each other. 
Paintings gossip. There exists even, if you will, besides the language communicated by telephone 
a language of the telephone itself." 
2 Ibid. Citação no original: "(...) who are dumb for its silent splendour." 
3 Ibid. Citação no original: "(...) it does not hover around organicist notions of community and 
culture. But it bluntly locates translation at the core of a much more general practical question: 
how do humans relate to the world?" 
4 Steyerl, em seu texto "A Thing Like You and Me", defende que a ideia de Benjamin quanto ao 
engajamento e à participação na comunidade material, junto às coisas, era uma espécie de 
subversão do primitivismo como tendência artística que em geral fetichizava as comunidades do 
mundo não ocidental, ditas primitivas.  
5 BRACKEN, C. 'The Language of Things: Walter Benjamin's Primitive Thought', Semiotica, nº 
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não escutamos, Steyerl chama de "cacofonia silenciosa". E, segundo Benjamin, o 

responsável por essa comunicação mística é Deus.  

 Nesse ponto de sua abordagem sobre o ensaio de Benjamin, Steyerl extrai 

uma questão que, sob sua perspectiva, perpassa a noção de linguagem das coisas e 

ecoará em outros textos futuros do filósofo: o problema da tradução. Para a artista, 

isso acontece porque a linguagem das coisas precisa ser traduzida para que se 

torne inteligível a nós, humanos, que somos “ignorantes para esse silencioso 

esplendor”2. 

 Steyerl atenta para o fato de que a tradução à qual o pensamento de 

Benjamin se refere é diferente da ideia de tradução com que estamos 

acostumados: não envolve a diferença entre línguas ou culturas humanas. Nessa 

perspectiva corrente, as línguas (em inglês languages, mesma palavra usada para 

“linguagens”) são tomadas como expressões de diferentes culturas e nações e 

assumem uma dimensão política e nacional identitária. Por esse motivo, Steyerl 

considera que a teoria da tradução mais difundida está sempre implicada na 

prática política e em estratégias governamentais.  

 Em seu ensaio, o filósofo alemão passa ao largo dessa abordagem 

culturalista. O que Steyerl interpreta como tradução, no texto de Benjamin, o 

filósofo chama de nomeação: a linguagem das coisas - seus nomes - seriam 

formas de mediação entre as coisas e os homens. Envolvidas nessa relação, 

estariam as práticas. A partir desse ponto, Steyerl argumenta que a perspectiva de 

Benjamin indica uma outra dimensão política da tradução. Em vez de tratar de 

línguas nacionais, ele foca no que Steyerl chama de “linguagem das práticas”. Por 

exemplo: a linguagem do direito, da tecnologia, da arte, da música, da escultura. 

Sob esse aspecto, a linguagem não é definida por pertencimento, origem, cultura 

ou nação comuns, mas por práticas comuns.  

 Segundo Steyerl, Benjamin ignora propositalmente a tradição romântica 

de tradução - que focava no espírito nacional - e assim posiciona-se contra uma 

política nacionalista. Em vez de nação e cultura, sua perspectiva sobre tradução 

leva em consideração, ao mesmo tempo, a materialidade e o misticismo judaico. 

Steyerl argumenta que essa concepção teológico-material muda radicalmente a 

definição de política da tradução, que "não paira em torno de noções organicistas 

																																																								
2 Ibid. Citação no original: "(...) who are dumb for its silent splendour." 
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de comunidade e cultura, mas localiza a tradução no centro de uma questão 

prática mais geral: como os humanos se relacionam com o mundo?"3 Na leitura da 

artista, essa é a principal preocupação no texto de Benjamin, que rejeita a tradução 

enquanto política de um conteúdo original e desloca o problema para uma política 

das formas. 

 De acordo com Benjamin, do alto de sua juventude e misticismo, a 

linguagem das coisas possui resíduos da palavra de Deus - uma vez que, segundo 

a tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo através da fala. Nessas 

circunstâncias, a linguagem humana teria a função de amplificar e vocalizar a 

linguagem (divina) das coisas: definindo, nomeando e classificando. Sob esse 

aspecto, o texto de Benjamin assume uma perspectiva humanista, que confia ao 

homem o poder de intermediar a palavra divina direcionada às coisas - afinal, a 

linguagem das coisas seria uma linguagem em geral, enquanto a dos homens seria 

específica e especial. Por outro lado, há momentos em que suas ideias se 

aproximam estranhamente de uma perspectiva animista e de uma tendência 

primitivista que àquela época podia ser observada nas vanguardas artísticas 

europeias.4 Nessa abordagem, as coisas têm vida e carregam consigo energias, 

poderes e mensagens. 

 O pesquisador Christopher Bracken, em sua análise de "Sobre a linguagem 

em geral...", reconhece no esforço de Benjamin uma certa conciliação das duas 

perspectivas mencionadas. Por um lado, a nomeação é um vetor que estabelece 

realidades ("faz natureza"); por outro, a própria matéria se expressa no nome. Dá-

se portanto uma troca de forças que afeta toda a "comunidade das coisas 

materiais". Bracken sugere, a partir de Benjamin, que quando se nomeia 

incorpora-se o nomeado a si: 

 
Primeiro, há a tese de que a palavra é uma 'força' criativa que não comunica o 
sentido da natureza, mas faz natureza. Segundo, há a tese de que a matéria se 
comunica, ela mesma, nada além dela mesma, no nome. O nome é a 'comunidade' 
das coisas materiais - por isso é mágico.5 (grifo do autor) 

																																																								
3 Ibid. Citação no original: "(...) it does not hover around organicist notions of community and 
culture. But it bluntly locates translation at the core of a much more general practical question: 
how do humans relate to the world?" 
4 Steyerl, em seu texto "A Thing Like You and Me", defende que a ideia de Benjamin quanto ao 
engajamento e à participação na comunidade material, junto às coisas, era uma espécie de 
subversão do primitivismo como tendência artística que em geral fetichizava as comunidades do 
mundo não ocidental, ditas primitivas.  
5 BRACKEN, C. 'The Language of Things: Walter Benjamin's Primitive Thought', Semiotica, nº 
138 (Fevereiro 2002), 321-349. Tradução nossa. Citação no origina: "First, there is the thesis that 
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 A leitura que Steyerl faz do texto de Benjamin, por sua vez, empreende 

esforços para situá-lo na zona de tensão que envolve a mediação - política - das 

formas. A artista atualiza o ensaio de 1916 e tenta justapor a discussão a debates 

mais recentes que problematizam a linguagem (que nomeia e categoriza) como 

instrumento de dominação e exploração. Nesse sentido a tradução - enquanto 

intermediária na relação entre duas diferenças - está enredada em nuances que 

envolvem poder e potência. Mesmo que não se refira nominalmente a Spinoza, 

Steyerl lança mão da definição que o filósofo faz dos conceitos potestas e 

potentia, os quais ela traduz como power e force: "Uma vez que a linguagem das 

coisas é plena de potência, a linguagem dos humanos pode ou tentar se engajar 

nesse potencial ou tornar-se uma ferramenta de poder."6  

 Ou seja: a política da tradução pode tanto investir no potencial criativo das 

coisas, em suas capacidades e intensidades, quanto estabelecer relações de poder e 

dominação pela medição de forças e - em pior medida - através da violência 

epistemológica. Hito Steyerl propõe voltar a atenção às coisas - no sentido de 

reconhecê-las e escutá-las e não de possuí-las: 

 
Que os humanos tenham decidido governar sobre as coisas e não levar em 
consideração suas mensagens levou ao desastre da Babilônia. Voltar a ouvi-las 
seria o primeiro passo em direção a uma linguagem comum a vir, que não será 
enraizada na presunção hipócrita de uma unidade da humanidade, mas em uma 
comunidade material muito mais abrangente. Nesse caso, a tradução não silencia 
a linguagem das coisas, mas amplifica seu potencial para mudança.7  

 

 Para Steyerl, é a forma da tradução - e não o seu conteúdo - que determina 

as maneiras possíveis de envolver-se com a linguagem das coisas. Ao 

considerarmos suas forças e energias inerentes, sua capacidade de afetar e 

																																																																																																																																																								
the word is a `creative' force that does not communicate the meaning of nature, but rather does 
nature. Second, there is the thesis that in the name matter communicates itself, not something other 
than itself. The name is the `community' of material things - and therefore `magical'." Disponível 
em: <	 http://www.no-w-here.org.uk/the%20language%20of%20things.pdf>. Acesso em: junho 
2015. 
6 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "While the language of things is full 
with potential, the language of humans can either try to engage in this potential or become a tool 
of force."  
7 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "That humans decided to rule over things and to 
disregard their message led to the disaster at Babylon. To start listening to them again would be 
the first step towards a coming common language, which is not rooted in the hypocrite 
presumption of a unity of humankind, but in a much more general material community. In this 
case, translation does not silence the language of things but amplifies it potential of change." 
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produzir realidades, podemos repensar novas possibilidades de relação com o 

mundo que não subjuguem através do poder - em forma de palavra e 

conhecimento. São as nuances manifestadas na forma da tradução que "decidem 

se a linguagem humana cria sujeitos autoritários e objetos subordinados ou se 

engaja-se com as energias do mundo material"8. Essa última seria uma maneira de 

traduzir o mundo contra um julgamento unificante que fixa o significado das 

coisas - para entendê-las e controlá-las - através da construção de categorias 

estáveis do conhecimento. A proposta de Hito Steyerl é o engajamento da e na 

linguagem. Ou melhor: das e nas linguagens, pois não se trata apenas da língua e 

da palavra, mas também da linguagem que é própria a cada prática. E a linguagem 

de cada prática é o que determina quais são as formas possíveis de exercê-la. No 

caso do texto de Steyerl em questão, o debate é desdobrado especificamente sobre 

a linguagem do filme documentário. 

 Em certo ponto de seu texto, depois de desenvolver uma hipótese que situa 

o documentário enquanto prática que apreende e traduz "objetos" através de uma 

linguagem própria, a artista retorna às relações que o pensamento de Walter 

Benjamin estabelece com as coisas. Depois de discutir a linguagem das coisas 

num sentido mais geral - designado pela abrangência que a palavra "coisa" 

implica - Hito Steyerl desloca a investigação para a produção posterior de 

Benjamin e sua relação com os objetos materiais. Em seus escritos tardios, tais 

como os fragmentos das Passagens e as teses Sobre o conceito da história, o 

filósofo alemão passa a decifrar a modernidade através dos escombros despertos 

que sobraram desse projeto. Para Benjamin, as coisas - e mesmo seus destroços - 

nunca são objetos inertes, itens passivos ao dispor do olhar “documental”. Ao 

contrário, as coisas consistem de tensões: forças que não param de dar e receber 

em troca constante com o meio. Para Benjamin, segundo análise de Steyerl, 

 
(...) objetos modestos e mesmo abjetos são hieróglifos nos quais relações sociais 
obscuras estão congeladas e fragmentadas. Eles são entendidos como nódulos nos 
quais as tensões de um momento histórico se materializam num breve momento 
de tomada de consciência ou grotescamente se transformam em fetiche da 
mercadoria.9 

																																																								
8 Ibid. Tradução no original: "It decides, whether human language creates ruling subjects and 
subordinate objects or whether it engages with the energies of the material world." 

9 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "Modest and even abject objects became hieroglyphs 
in whose dark prism the social relations lay congealed and in fragments. They were understood as 
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Não é difícil aproximar algo dessa abordagem à perspectiva mística de "Sobre a 

linguagem em geral...". Afinal, ambas parecem atentar para a vida e a história dos 

objetos, mesmo que de formas distintas. Mas Steyerl nota que essa abordagem, 

apesar de beirar "o pensamento mágico, segundo o qual as coisas são investidas 

de poderes sobrenaturais, também é uma ideia materialista clássica"10, já que as 

mercadorias não são apenas objetos, mas condensam em si forças sociais:  "(...) as 

coisas podem ser interpretadas como conglomerados de desejos, vontades, 

intensidades e relações de poder."11 

 Em texto um pouco mais recente "A Thing Like You and Me" (2010) - 

"um ótimo exemplo do ensaísmo jump-cut de Steyerl"12- a artista dá continuidade 

à sua especulação em torno da agência das coisas e dos objetos. Mesmo que a 

influência de Walter Benjamin continue a ressoar, dessa vez a escritora aponta 

para caminhos ainda mais especulativos, promovendo um emaranhamento das 

noções de sujeito, imagem, coisa e objeto. Mais precisamente, Steyerl sugere que 

sujeitos tornaram-se imagens. Já as imagens, a artista propõe pensá-las enquanto 

coisas - objetos imbuídos de agência. Uma vez que sujeitos transformaram-se em 

imagens, que por sua vez são objetos, por que não pensar os próprios sujeitos 

enquanto objetos? Se não é possível apagar as bordas dessa dicotomia, que ao 

menos possamos tomar partido das coisas ou até mesmo colocarmo-nos em seu 

lugar.  

 "A Thing Like You and Me" pode ser lido na íntegra, a seguir, em 

tradução inédita para o português.  
 

 
 
 
 

																																																																																																																																																								
nodes, in which the tensions of a historical moment materialised in a flash of awareness or 
grotesquely twisted into the commodity fetish."	
10  Ibid. Tradução nossa. Citação no original: " While this opinion borders on magical thought, 
according to which things are invested with supernatural powers, it is also a classical materialist 
one." 
11 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "Thus things can be interpreted as conglomerates of 
desires, wishes, intensities and power relations." 
12 LÜTTICKEN, S. Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future. In: Too Much World: The 
Filmes by Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 50. Tradução nossa. Citação no original: 
"(...) a prime example of Steyerl’s jump-cut essayism".  
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4.2.1.  
"A Thing Like You and Me" (2010), de Hito Steyerl - tradução13  
 

 
Uma coisa como eu e você 
 
Que fim levou Leon Trotsky? 
Foi atingido com um picador de gelo, que fez suas orelhas arderem. 
Que fim levou o bom e velho Lenny? 
A grande Elmyra e o Sancho Pança? 
Que fim tiveram os heróis? 
Que fim tiveram todos os heróis? 
Todos os Shakespeares? 
Eles viram sua Roma queimar. 
Que fim tiveram os heróis? 
Não há mais heróis, não mais. 
- The Stranglers, 1977 
 
 
  1. Em 1977, a breve década da Nova Esquerda chega violentamente a 
um fim. Grupos militantes como a Fração do Exército Vermelho [RAF, na sigla 
em alemão] descambaram para o sectarismo político. Violência gratuita, pose de 
macho, slogans concisos e um culto à personalidade constrangedor passaram a 
dominar a cena. Ainda assim, não é o ano de 1977 que vê o mito do herói de 
esquerda desmoronar. Ao contrário, esta figura já havia perdido toda 
credibilidade para além de qualquer possibilidade de redenção - ainda que isso 
só fique claro muito depois. 
  Em 1977, a banda punk The Stranglers fez uma análise cristalina da 
situação ao afirmar o óbvio: o heroísmo acabou. Trotsky, Lenin e Shakespeare 
estão mortos. Em 1977, enquanto os esquerdistas debandavam para os funerais 
de membros da RAF, tais como Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jan Carl 
Raspe, a capa do álbum dos Stranglers oferecia sua própria coroa gigante de 
cravos vermelhos e declarava: Não há mais heróis. Não mais.  
 
  2. Mas, também em 1977, David Bowie lança seu single "Heroes". Ele 
canta sobre um novo tipo de herói, bem a tempo da revolução neoliberal. O herói 
está morto - vida longa ao herói! O herói de Bowie não é mais um sujeito, mas 
um objeto: uma coisa, uma imagem, um fetiche esplêndido - uma mercadoria 
embebida em desejo, ressuscitada do além da miséria de seu próprio fim. Um 
videoclipe de 1977 deixa isso claro: o clipe mostra Bowie cantando para ele 
mesmo de três ângulos simultâneos, com técnicas de sobreposição triplicando 
sua imagem; o herói de Bowie não fora apenas clonado, ele tornou-se, acima de 
tudo, uma imagem que pode ser reproduzida, multiplicada e copiada, um riff que 
viaja sem esforço por comerciais de qualquer coisa, um fetiche que embala o 
glamoroso e descontraído look pós-gênero de Bowie como produto14. O herói de 
Bowie não é mais um ser humano maior-que-a-vida realizando façanhas 

																																																								
13 Nota da tradutora [N.T.]: STEYERL, H. A Thing Like You and Me. In: E-Flux Journal #15 - 
April 2010. Tradução nossa. Revisão: Paulo Scarpa. Disponível em: < http://www.e-
flux.com/journal/15/61298/a-thing-like-you-and-me/>. Acesso em: dezembro 2016. 
14 Nota de Hito Steyerl [N.H.S.]: Tentei sem sucesso encontrar detalhes da produção do vídeo de 
Bowie. Refiro-me a esse de 1977. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g>.  
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exemplares e extraordinárias, e ele não é sequer um ícone, mas um produto 
reluzente dotado de uma beleza pós-humana: uma imagem e nada mais que uma 
imagem15. 
  Essa imortalidade do herói não se origina mais em sua força de superar 
qualquer dificuldade, mas em sua habilidade para ser xerocado, reciclado e 
reencarnado. A destruição vai alterar sua forma e aparência, contudo sua 
essência permanecerá intocada. A imortalidade da coisa está em sua finitude, 
não sua eternidade. 
 
  3. Nesse momento, o que acontece com a identificação? Com quem 
podemos nos identificar? Evidentemente, a identificação é sempre com uma 
imagem.  Mas pergunte a alguém se realmente gostaria de ser um arquivo JPEG. 
E este é meu ponto: se a identificação for acontecer, que seja com este aspecto 
material da imagem, a imagem como coisa, não como representação. Sendo 
assim, talvez cesse de ser identificação e, em vez disso, se torne participação16. 
Eu voltarei a este ponto mais tarde.  

Mas, antes de tudo: por que alguém sequer desejaria tornar-se essa 
coisa - um objeto? Elisabeth Lebovici esclareceu isso para mim em uma 
brilhante observação17. Tradicionalmente, a prática emancipatória esteve ligada 
ao desejo de tornar-se sujeito. A emancipação foi concebida como um tornar-se 
sujeito da história, da representação ou da política. Tornar-se um sujeito 
carregava consigo a promessa de autonomia, soberania, agência. Ser um sujeito 
era bom; ser um objeto era ruim. Porém, como todos sabemos, ser um sujeito 
pode ser complicado. O sujeito está sempre sujeitado. Embora a posição do 
sujeito implique algum grau de controle, sua realidade está mais próxima de 
estar submetido a relações de poder. Mesmo assim, gerações de feministas - 
inclusive eu - têm se esforçado em livrar-se da objetificação patriarcal para se 
tornarem sujeitos. O movimento feminista, até bem recentemente (e por uma 
série de razões), esforçou-se para reivindicar autonomia e a plena condição de 
sujeito. 
  Porém, à medida que a luta para se tornar um sujeito passa a se enredar 
em suas próprias contradições, uma possibilidade diferente emerge. Que tal 

																																																								
15 N.H.S.: David Riff apontou a conexão com o trabalho de Andy Warhol, especialmente na 
canção de Bowie "Andy Warhol" (Andy Warhol parece um grito / Pendure-o na minha parede / 
Andy Warhol Silver Screen / Não se pode distingui-los), e introduziu esta incrível citação para 
mim: "Desejar a fama - não a glória do herói, mas o glamour de uma estrela - com a intensidade e 
consciência que Warhol desejou, é o desejo de ser nada, nada de humano, interior, profundo. É 
querer ser nada além de imagem, superfície, um bit de luz numa tela, um espelho para as fantasias 
e um ímã para os desejos dos outros - uma coisa de absoluto narcisismo. E desejar sobreviver a 
esses de desejos como uma coisa a não ser consumida." Thierry de Duve e Rosalind Krauss," 
Andy Warhol, or The Machine Perfected, October 48 (Primavera 1989). 
16  N.H.S.: O conceito de participação é explicado com detalhes no texto de Christopher Bracken, 
'The Language of Things: Walter Benjamin's Primitive Thought', Semiotica, no. 138 (February 
2002): 321–349: "Participação, que é a carência de relação, mescla o sujeito do conhecimento, que 
não é necessariamente um ser humano, com o objeto conhecido'. Bracken cita Benjamin: 'Em um 
medium-de-reflexão, a coisa conhecida e o ser conhecedor se fundem um no outro. Ambos são 
apenas unidades relativas da reflexão. Não há, de fato, conhecimento de um objeto através de um 
sujeito. Todo conhecimento é uma conexão imanente no absoluto, ou, se preferir, no sujeito'. O 
termo objeto designa não uma relação no conhecimento, mas uma falta de relação."  (Walter 
Benjamin, “The Concept of Criticism,” in Selected Writings, vol. 1, ed. Marcus Bullock and 
Michael W. Jennings, trans. Howard Eiland [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996) 
17 N.H.S.: Esse comentário baseou-se em sua interpretação das proposições de Leo Bersani e 
Ulysse Dutoit em Forms of Being: Cinema, Aesthetics, Subjectivity (London: British Film 
Institute, 2004), em que ambos os autores investigam o papel do inanimado no cinema. Outra 
ótima proposição para se pensar esta questão foi feita por Carsten Juhl, quem sugeriu O sex appeal 
do inorgânico, de Mario Perniola. 
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tomar partido do objeto, para variar? Por que não o afirmar? Por que não ser 
uma coisa? Um objeto sem um sujeito? Uma coisa entre outras coisas? "Uma 
coisa que sente", como Mario Perniola sedutoramente formulou: 
 

 Dar-se como uma coisa que sente e agarrar uma coisa que sente, esta é a nova 
experiência que se impõe ao sentir contemporâneo, experiência radical e extrema 
que tem o próprio fulcro no encontro entre filosofia e sexualidade. (...) [P]arece 
que as coisas e os sentidos já não lutam entre si, mas tenham tecido uma aliança 
graças à qual a abstração mais distanciada e a excitação mais desenfreada sejam 
quase inseparáveis e muitas vezes indistinguíveis.18 

  
  Um desejo de tornar-se essa coisa - nesse caso uma imagem - é o 
desfecho da luta em torno da representação. Sentidos e coisas, abstração e 
entusiasmo, especulação e poder, desejo e matéria efetivamente convergem nas 
imagens.  
  A luta em torno da representação, contudo, era baseada em uma divisão 
aguda entre esses níveis: aqui a coisa - lá a imagem. Aqui eu - lá aquilo. Aqui 
sujeito - lá objeto. Os sentidos aqui - a matéria crua lá. Suposições ligeiramente 
paranoicas sobre a autenticidade também entraram na equação. A imagem 
pública - por exemplo, de mulheres ou outros grupos - realmente correspondia à 
realidade? Era estereotipada? Mal representada? Ficamos então emaranhados 
numa teia de pressupostos, o mais problemático de todos sendo, naturalmente, 
que uma imagem autêntica existe em primeiro lugar. Assim, desencadeou-se uma 
campanha para encontrar uma forma mais precisa de representação, porém sem 
questionar seu próprio paradigma realista.  
  Mas, e se a verdade não reside nem no representado, nem na sua 
representação? E se a verdade estiver em sua configuração material? E se o 
meio for realmente a mensagem?19 Ou, na verdade - em sua versão de mídia 
corporativa - uma barragem de intensidades mercantilizadas? 
  Participar em uma imagem - mais do que apenas identificar-se com ela - 
talvez pudesse abolir essa relação. Isso significaria participar na materialidade 
da imagem assim como nos desejos e forças que ela acumula. Que tal reconhecer 
que essa imagem não é um mero equívoco ideológico, mas uma coisa 
simultaneamente concebida em afeto e disponibilidade, um fetiche feito de 
cristais e eletricidade, animado por nossas vontades e medos - uma 
personificação perfeita de nossas próprias condições de existência? Como tal, a 
imagem é - para usar ainda outra frase de Walter Benjamin - sem expressão20. 
Ela não representa a realidade. É um fragmento do mundo real. É uma coisa 
assim como qualquer outra - uma coisa como eu e você.  
  Essa mudança de perspectiva tem consequências abrangentes. Talvez 
ainda exista um trauma interno e inacessível que constitui a subjetividade. Mas o 
trauma é também o ópio das massas contemporâneas - uma propriedade 
aparentemente privada que simultaneamente convida e resiste à falência. E a 
economia desse trauma constitui o resíduo do sujeito independente. Portanto, se 
quisermos reconhecer que a subjetividade não é mais um local privilegiado da 
emancipação, o melhor a fazer é aceitar e seguir em  frente. 

																																																								
18 N.T.: Usamos a tradução da seguinte edição: PERNIOLA, M. O sex appeal do inorgânico. 
Tradução Nilson Moulin. São Paulo : Studio Nobel, 2005, p. 21.	
19  N.T.: Aqui, Hito Steyerl se refere ao livro The Medium is the Massage: An Inventory of Effects 
(1969), de Marshall McLuhan. Na tradução, perdeu-se a fusão entre message [mensagem] e mass 
[massa], que remete à cultura de massa. 
20 N.H.S.: De acordo com Benjamin, o "sem-expressão" [Ausdruckslos] é uma violência crítica que 
'completa a obra, quebrando-a em uma coisa aos cacos, em um fragmento do mundo verdadeiro'. 
Walter Benjamin, Selected Writings: Volume 1 1913–1926, ed. Marcus Bullock and Michael W. 
Jennings (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002), p. 340. 
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  Por outro lado, o atrativo crescente em tornar-se uma coisa não 
necessariamente significa que atingimos a era ilimitada da positividade, cujos 
profetas - se quisermos acreditar neles - exaltam uma era em que o desejo flui 
livremente, a negatividade e a história são coisa do passado e impulsos vitais 
transbordam alegremente por toda parte. 
  Não, a negatividade da coisa pode ser discernida por suas feridas, que 
marcam o lugar do impacto da história. Como Eyal Weizman e Tom Keenan 
observam em uma conversa fascinante sobre ciência forense e fetiche, cada vez 
mais os objetos assumem o papel de testemunhas em casos jurídicos referentes a 
violação de direitos humanos21. As feridas das coisas são decifradas e então 
submetidas a interpretação. As coisas assim falam - frequentemente ao serem 
submetidas a uma violência adicional. O campo forense pode ser compreendido 
como a tortura dos objetos, de quem se espera que falem tudo, da mesma forma 
quando humanos são interrogados. As coisas constantemente têm de ser 
destruídas, dissolvidas em ácido, cortadas ou desmanteladas para poderem 
contar toda sua história. Afirmar a coisa também significa participar em suas 
colisões com a história. 
  Porque uma coisa normalmente não é um Boeing novo em folha 
decolando em seu primeiro voo. Ao contrário, pode ser sua ruína 
meticulosamente reconstruída em um hangar a partir de sucata, após sua 
inesperada queda catastrófica. Uma coisa é a ruína de uma casa em Gaza. Um 
rolo de filme perdido ou destruído numa guerra civil. Um corpo feminino 
amarrado com cordas, fixado em posições obscenas. As coisas condensam poder 
e violência. Da mesma forma que uma coisa acumula forças produtivas e 
desejos, ela também acumula destruição e decadência. 
  E essa coisa específica chamada "imagem"? Seria uma completa 
mistificação pensar na imagem digital como um clone brilhante e imortal de si 
mesma. Ao contrário, nem mesmo a imagem digital está fora da história. Ela 
carrega as feridas de suas colisões com a política e a violência. Não é como, 
digamos, uma cópia carbono de Trotsky trazido de volta à vida através da 
manipulação digital (ainda que isso pudesse exibi-lo); em vez disso, a 
articulação material da imagem é como um clone de Trotsky andando por aí com 
um picador de gelo na cabeça. As feridas das imagens são seus glitches e 
artefatos, os traços de suas conversões e transferências. As imagens são 
violadas, esgarçadas, submetidas a interrogação e sondagem. Elas são 
roubadas, recortadas, editadas e reapropriadas. São compradas, vendidas, 
arrendadas. Manipuladas e adulteradas. Desprezadas e reverenciadas. 
Participar na imagem significa participar em tudo isso. 
 
  4. Nossas coisas em nossas mãos devem ser iguais, camaradas. 
     -Aleksandr Rodchenko22 
 
  Sendo assim, qual o propósito em tornar-se uma coisa ou uma imagem? 
Por que alguém deveria aceitar alienação, feridas e objetificação?  
  Ao escrever sobre os Surrealistas, Walter Benjamin destaca a força 
libertadora que reside nos objetos. 23  No fetiche da mercadoria, o material 
impulsiona interseções entre o afeto e o desejo, e Benjamin fantasia sobre 

																																																								
21 N.H.S.: De acordo com Weizman, sua ideia é baseada em recolocar a ciência forense no campo 
da retórica (onde se originou em tempos romanos), o que significa "na frente do fórum", 
implicando o discurso de objetos em côrtes profissionais ou legais. Quando à evidência é dada a 
capacidade de falar, os objetos são tratados como "testemunhas materiais"; eles, portanto, também 
são capazes de mentir.	
22 N.H.S.: Citado em Christina Kiaer, “Rodchenko in Paris,” October no. 75 (Winter 1996): 3. 
23 N.H.S.: Ver Bracken, “The Language of Things,” 346ff. 
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inflamar essas forças comprimidas, despertar "o coletivo adormecido do sono 
onírico da produção capitalista" para explorar essas forças 24. Ele também 
acredita que as coisas poderiam falar umas com as outras através dessas 
forças 25 . A ideia de Benjamin de participação - uma certa subversão do 
primitivismo do início do século XX - afirma que é possível juntar-se a essa 
sinfonia da matéria. Para ele, objetos modestos e mesmo abjetos são hieróglifos 
nos quais relações sociais obscuras estão congeladas e fragmentadas. Eles são 
entendidos como nódulos nos quais as tensões de um momento histórico se 
materializam num breve momento de tomada de consciência ou grotescamente se 
transformam em fetiche da mercadoria. Nessa perspectiva, uma coisa nunca é 
apenas um objeto, mas um fóssil no qual uma constelação de forças se 
petrificam. As coisas nunca são objetos inertes, itens passivos ou cascas sem 
vida, mas consistem de tensões, forças, poderes escondidos, sempre em constante 
trocas. Ainda que essa opinião beire o pensamento mágico, de acordo com o 
qual as coisas estão imbuídas de superpoderes, é também uma abordagem 
materialista clássica, pois a mercadoria também é entendida não como um 
simples objeto, mas uma condensação de forças sociais26. 
  De uma perspectiva um pouco diferente, membros da vanguarda 
soviética também tentaram desenvolver relações alternativas com as coisas. Em 
seu texto "Everyday Life and the Culture of the Thing", Boris Arvatov afirma que 
o objeto deveria ser liberado da escravidão do seu status de mercadoria 
capitalista 27 . As coisas não deveriam mais permanecerem passivas, sem 
criatividade e mortas, mas deveriam ser livres para participar ativamente na 
transformação da realidade cotidiana28. 
  "Ao imaginar um objeto que é animado de forma diferente da 
mercadoria fetiche [...] Arvatov tenta devolver uma espécie de agência social ao 
fetiche"29. De uma forma similar, Aleksandr Rodchenko defende que as coisas se 
tornem camaradas e iguais. Ao liberam a energia contida nelas, as coisas 
tornam-se colegas, amigos potenciais e até mesmo amantes30. No que diz respeito 
às imagens, essa possível agência já foi parcialmente explorada31. Participar na 
imagem como coisa significa participar em sua agência potencial - uma agência 

																																																								
24 N.H.S.: Ibib., 347. 
25 N.H.S.: Walter Benjamin, “On Language as Such and the Languages of Man,” in Selected 
Writings, vol. 1, ed. Marcus Bullock and Michael W. Jennings, trans. Howard Eiland (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1996), 69. 
26  N.H.S.: O último parágrafo é retirado de: Hito Steyerl, “The Language of Things,” traduzido 
(June 2006). Disponível em: <http://eipcp.net/transversal/0606/steyerl/en/base_edit>" 
27 N.H.S.: Boris Arvatov, “Everyday Life and the Culture of the Thing (Toward the Formulation of 
the Question),” trans. Christina Kiaer, October 81 (Summer 1997): 119–128. 
28 N.H.S.: Ibid., 110. 
29 N.H.S.: Ibid., 111 
30 N.H.S.: O tocante e incrível vídeo de Lars Laumann, Berlin Muren, sobre uma mulher suíça que 
casou-se com o muro de Berlim, mostra de forma potente e convincente o amor por objetos. A 
amante não teria amado o muro de Berlim apenas enquanto ele era funcional, mas teria continuado 
a amá-lo tempos depois dele ter ido abaixo, depois da história ter impactado violentamente seu 
objeto de desejo. Ela o teria amado em sua destruição e agonia. Ela também argumentava que seu 
amor não era direcionado às coisas que o muro representava, mas à sua forma e realidade material. 
31 N.H.S.: Ver por exemplo “Struggle, Event, Media”, de Maurizio Lazzarato, trad. Aileen Derieg, 
republicart (May 2003). Disponível em: 
<http://www.republicart.net/disc/representations/lazzarato01_en.htm> ou “The Language of 
Things”, de Hito Steyerl: “Engajar-se na linguagem das coisas no âmbito da forma documental 
não equivale a usar formas realistas ao representá-las. Não se trata de representação de forma 
alguma, mas de atualizar o que quer que as coisas têm a dizer no presente. E fazê-lo não é questão 
de realismo, mas antes de relativismo - é uma questão de presenciar e então transformar as 
relações sociais, históricas e materiais que determinam as coisas." 
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que não é necessariamente benéfica, já que pode ser usada para qualquer 
propósito imaginável. É vigoroso e às vezes mesmo viral. E jamais será inteiro e 
glorioso, já que as imagens são machucadas, feridas e danificadas, assim como 
tudo na história. A história, como Benjamin nos disse, é uma pilha de escombros. 
Mas nós não estamos mais olhando do ponto de vista do anjo atordoado de 
Benjamin. Não somos o anjo. Somos os escombros. Somos essa pilha de sucata. 
 
 
  5. A revolução é meu namorado 
     -Bruce LaBruce, "Raspberry Reich" 
 
  Chegamos assim inesperadamente a uma ideia bastante interessante do 
objeto e da objetividade. Ativar a coisa talvez signifique criar um objetivo - não 
como um fato, mas como a tarefa de descongelar as forças solidificadas no lixo 
da história. Assim, a objetividade se torna uma lente que nos recria como coisas 
agindo mutuamente umas sobre as outras. Dessa perspectiva "objetiva", a ideia 
de emancipação aparece de forma diferente. "Raspberry Reich", o filme queer 
porn de Bruce LaBruce, nos mostra um caminho ao apresentar uma visão 
completamente diferente de 1977. No filme, os heróis originais da RAF são 
reencarnados como atores pornô gays que gostam de ser os brinquedinhos uns 
dos outros. Eles se masturbam sobre enormes fotocópias pixeladas de imagens 
de Baader e Che. Mas o ponto central não está nas características gay ou 
pornográficas do filme, e certamente também não está em sua dita 
"transgressividade". O ponto é que os atores não se identificam com os heróis, 
mas rasgam suas imagens. Eles se tornam imagens machucadas e feridas: cópias 
de sexta geração de pin-ups de uma esquerda duvidosa. Esse bando parece bem 
pior que o Bowie, porém ainda mais desejáveis por isso. Porque eles amam o 
píxel, não o herói. O herói está morto. Vida longa à coisa. 
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4.3.  
A coisa imagem e a margem   
 

Na obra de Steyerl, os objetos se liquefazem enquanto os sujeitos podem se solidificar em 
imagens objetivadas.32 
 

Sven Lütticken, "Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future" 
 
Participar nas imagens 

 Para o filósofo italiano Franco "Bifo" Berardi, em seu livro After the 

Future (2011), o fim da utopia não decorre do fracasso do comunismo, 

manifestado em regimes autoritários e simbolizado pela queda do muro de Berlim 

em 1989. Tampouco ele associa a descrença no futuro à teoria do fim da história, 

desenvolvida por Francis Fukuyama após a queda do muro, e para a qual o 

"triunfo" do capitalismo e da democracia liberal ocidental seria o cume da história 

humana. Para Berardi, como para Steyerl em "A Thing Like You and Me", a crise 

de futuridade se instaura em 1977: "o ano em que o futuro acabou - quando uma 

certa concepção ocidental moderna do futuro enquanto desenvolvimento linear e 

progressivo chegou ao fim"33, como analisa Sven Lütticken. 

 A crise da esquerda, a ascensão neoliberal, as ditaduras instauradas na 

América Latina e a transição necessária para que as nações atingissem uma 

imagem ideal do modelo democrático ocidental são alguns dos exemplos 

geopolíticos que minaram reminiscências da utopia política de fins dos anos 60. 

Outras manifestações de descrença em um futuro utópico - na possibilidade de 

transformação através da luta revolucionária baseada em ideais igualitários - 

foram expressas na música, em particular no punk (movimento para o qual o ano 

de 1977 é conhecidamente importante). Steyerl inicia seu texto com No More 

Heroes, do The Stranglers, que data de 1977. Mas não podemos esquecer que esse 

também é o ano de No Future (God Save the Queen), do Sex Pistols, que diz: 

"God save the Queen / The fascist regime / They made you a moron / A potential 

H bomb / God save the Queen / She's not a human being / And there is no 

future".34 

																																																								
32 LÜTTICKEN, S. Op. cit., p. 49. Tradução nossa. Citação no original: "In Steyerl’s work, 
objects liquefy while subjects can solidify into objectified images ." 
33 Ibid., p. 46. Tradução nossa. Citação no original: "(...) a year when the future ended – when a 
certain modern western conception of the future as a linear, progressive development came to an 
end." 
34 "Deus salve a Rainha / O regime fascista / Eles o fizeram um imbecil / Uma bomba H em 
potencial / Deus salve a Rainha / Ela não é um ser humando / E não há futuro".	
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 Em seu ensaio de 2010, Hito Steyerl aborda o fim do heroísmo a partir da 

crise de futuridade instaurada em fins da década de 1970 para falar sobre a 

produção de imagens. Os novos atributos que a tecnologia digital emprestou às 

imagens - e seus desdobramentos até hoje - sem dúvida são importantes para a 

discussão que a escritora provoca. Ela afirma que tudo tornou-se imagem passível 

de ser reproduzida, multiplicada, copiada e, consequentemente, transformada em 

mercadoria. Se a música desencantada do The Stranglers afirma que não há mais 

heróis, a música de David Bowie afirma que [qualquer um, todos nós] “Podemos 

ser heróis, [mesmo que] apenas por um dia” - ou por 15 minutos, como Warhol 

previu. Bowie diz muito sobre um novo tipo de herói: aquele que tornou-se ícone, 

imagem pura. A sobrevivência desse herói agora decorre de sua materialização na 

imagem; de sua “habilidade para ser xerocado, reciclado e reencarnado”35 - 

eventualmente mercantilizado. 

 Para Steyerl esse é um ponto em que a noção de representação foi abalada 

sem possibilidade de recuperação; sendo assim, os processos de identificação têm 

que ser repensados. Com o que devemos ou podemos nos identificar, a partir de 

então? Se necessitamos mesmo de nos identificar com algo para estabelecer 

relações com o mundo e se estamos de acordo que tudo pode tornar-se imagem, 

então nossa identificação se dará principalmente com imagens? O que Steyerl 

propõe, na verdade, assemelha-se à abordagem feita em "The Language of 

Things": o engajamento com o aspecto material das coisas. Nesse caso, a coisa-

imagem. A superação da representação, portanto, deslocaria os processos de 

projeção identitária (identificação) - tão caros à teoria cinematográfica nas 

décadas de 1960 e 1970 - em direção a uma noção mais ampla de participação na 

comunidade material. Aqui, cito uma nota de rodapé do texto de Steyerl a respeito 

dessa proposição: 

 
O conceito de participação é explicado com detalhes no texto de Christopher 
Bracken, 'The Language of Things: Walter Benjamin's Primitive Thought', (...):  
'Participação, que é a carência de relação, mescla o sujeito do conhecimento, que 
não é necessariamente um ser humano, com o objeto conhecido'. Bracken cita 
Benjamin: 'Em um medium-de-reflexão, a coisa conhecida e o ser conhecedor se 
fundem um no outro. Ambos são apenas unidades relativas da reflexão. Não há, 
de fato, conhecimento de um objeto através de um sujeito. Todo conhecimento é 
uma conexão imanente no absoluto (...)'. Assim, participar em uma imagem não é 

																																																								
35 STEYERL, H. A Thing Like You and Me. In: E-Flux Journal #15 - April 2010. Citação no 
original: "(...) ability to be xeroxed, recycled, and reincarnated."  
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o mesmo que ser representado por ela. A imagem é a coisa na qual sentidos se 
misturam com matéria. As coisas não estão sendo representadas por imagens, 
mas participam delas.36 
 
 

Domínios marginais 

 
A hierarquia do mundo das criaturas, que culmina na figura do justo, desce por múltiplos 
estratos até os abismos do inanimado. Convém ter em mente, a esse respeito, uma 
circunstância especial. Para Leskov, esse mundo se exprime menos através da voz 
humana que através do que ele chama, num dos seus contos mais significativos, "A voz 
da natureza".  
 
 (...) poucos ousaram mergulhar nas profundezas da natureza inanimada, e não há muitas 
obras, na literatura narrativa recente, nas quais a voz do narrador anônimo, anterior a 
qualquer escrita, ressoe de modo tão audível como na história de Leskov, A alexandrita. 
Trata-se de uma pedra, o piropo. A pedra é o estrato mais ínfimo da criatura. Mas para o 
narrador ela está imediatamente ligada ao estrato mais alto. Ele consegue vislumbrar 
nessa pedra semipreciosa, o piropo, uma profecia natural do mundo mineral e inanimado 
dirigida ao mundo histórico, na qual ele próprio vive. 
 

Walter Benjamin, "O narrador" 
 

 Walter Benjamin escreve: A pedra é o estrato mais ínfimo da criatura. E o 

que diria das estátuas feitas de pedra que, ao emularem figuras humanas, 

misturam atributos animados e inanimados? Elas têm feições e expressões, 

existem à semelhança de corpos humanos em forma e escala. Elas são dotadas de 

alguma forma de vida e, como disseram Alain Resnais e Chris Marker, elas, as 

estátuas, também morrem. "Quando os homens morrem, eles entram na História. 

Quando as estátuas morrem, elas entram na Arte. (...) Um objeto morre quando 

um olhar vivo que se colocava sobre ele desaparece"37. 

 O artigo de Christopher Bracken mencionado por Hito Steyerl permite-nos 

direcionar o debate "às mais ínfimas das criaturas" - ao que é posto à margem. Em 

"The Language of Things: Walter Benjamin's Primitive Thought", Bracken 

analisa o texto de Benjamin à ocasião da publicação norte-americana de uma 

compilação incluindo os primeiros escritos do filósofo e fragmentos publicados 
																																																								
36 Ibid. Citação no original: "The concept of participation is explained in detail in Christopher 
Bracken, “The Language of Things: Walter Benjamin’s Primitive Thought,” (...): “Participation, 
which is the ‘absence of relation,’ merges the subject of knowledge, which is not necessarily a 
human being, with the object known”. Bracken goes on to quote Benjamin directly: “In the 
medium of reflection, moreover, the thing and the knowing being merge into each other. Both are 
only relative unities of reflection. Thus, there is in fact no knowledge of an object by a subject. 
Every instance of knowing is an immanent connection in the absolute, (...).Accordingly, 
participating in an image is not the same as being represented by it. The image is the thing in 
which senses merge with matter. Things are not being represented by it but participate in it." 
37 Trecho de narração no filme As estátuas também morrem (1963), de Alain Resnais, Chris 
Marker e Ghislain Cloquet. 
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postumamente - muitos dos quais eram inéditos em tradução de língua inglesa. 

 São textos muitas vezes renegados e postos à margem dos principais estudos 

benjaminianos que, em geral, voltam-se mais para seus últimos escritos. Para 

Bracken, a atenção dada aos escritos marginais do autor é profícua não apenas 

como revisão crítica em si, mas também porque dialoga com a noção de crítica 

benjaminiana, que lança olhares ao que está nas bordas, aos vestígios das coisas, 

àquilo que se encontra no limiar e que parece insignificante: 

 

(...) Em "O estudo rigoroso da arte", ele [Benjamin] direciona a arte da crítica no 
sentido de escritos marginais, quando afirma que 'o novo tipo de pesquisador' é 
reconhecível por uma 'capacidade de se sentir à vontade em domínios marginais' e 
por uma 'disposição em impulsionar sua pesquisa ao ponto' onde, 'precisamente o 
insignificante' se prova o mais significante.38 

 

  Não à toa, Christopher Bracken introduz seu ensaio citando Jean Genet: "À 

minha volta, o mundo inanimado fremia suavemente. Até com a chuva eu teria 

conversado." O trecho faz parte de um devaneio maior de Genet sobre os objetos e 

as criaturas inanimadas em geral, em seu Diário de um ladrão (1949):  

 
Nas minhas expedições (os meus roubos, os meus reconhecimentos, as minhas 
fugas) os objetos eram inanimados. Quando pensava na noite, era com um N 
maiúsculo. As pedras, as pedrinhas das estradas tinham um sentido pelo qual eu 
me devia fazer reconhecer. As árvores se admiravam de me ver. O meu medo 
trazia o nome de pânico. De cada objeto, ele liberava o espírito que só esperava o 
meu tremor para se emocionar. À minha volta, o mundo inanimado fremia 
suavemente. Até com a chuva eu teria conversado. (...) Movimentava-me assim 
num universo enigmático, pois tinha perdido o sentido prático. Estava em perigo. 
Não considerava mais realmente os objetos segundo a sua habitual destinação, 
mas a amigável preocupação que eles me ofereciam.39 

 Em um ensaio sobre a percepção de Jean Genet sobre o "nascimento de 

sua inteligência" e autonomia a partir da descoberta de sua relação com as coisas 

no mundo, Casey Lange afirma que o caminho em direção ao agenciamento, à 

autonomia percorrida pelo personagem no livro está intimamente ligado ao título, 

O diário de um ladrão: 

																																																								
38 BRACKEN, C. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: " (...) in "The rigorous study of 
art", he directs the art of critique towards marginal writings when he affirms that 'the new type of 
researcher' is distinguished by a 'capacity to be at home in marginal domains' and a 'willingness to 
push research forward to the point' where precisely the insignificant' proves most significant."  
39 GENET, J. Diário de um ladrão. Tradução: Ruth Escobar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2006. 
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Primeiro, é um livro sobre roubo, ou seja, apropriação de objetos. 
Especificamente, a apropriação não legítima de objetos; apropriação de objetos 
que não foram criados a partir do próprio trabalho e nem comprados com a 
própria riqueza.  

O diário de um ladrão é, segundo, um livro sobre ser um criminoso; alguém que 
não tem lugar de legitimidade na sociedade. Quer dizer, na verdade o criminoso 
tem um lugar na sociedade, e esse lugar é um "fora" internalizado, um lugar de 
exclusão, um oposto pelo qual se demarca a boa cidadania, a cidadania 
respeitadora das leis. (Do contrário, o criminoso seria o mesmo que o bárbaro ou 
o estrangeiro). (...) Quando Genet se refere à sociedade cujos costumes ele quer 
expurgar de si mesmo, ele diz 'sua sociedade', 'sua moral', e o faz constantemente. 
40 

 Ou seja: Genet (o autor) quer demarcar seu lugar de outsider e o faz ao 

excluir-se conscientemente de noções fixas e fechadas de sociedade e moral. E 

podemos dizer que também faz parte desse processo a interação que Jean (o 

personagem) estabelece com os objetos e com as criaturas inanimadas, 

principalmente quando sente medo ou está em perigo.41 

 Mesmo se não quisermos aderir à abordagem de Steyerl, que entenderia 

esses objetos enquanto imagens, é inegável que eles condensam as formas de 

observação que os produzem como objetos duráveis e os trazem à tona ao estado 

de visibilidade. Como Steyerl propõe em seu ensaio, o engajamento nas coisas é 

uma abertura de possibilidades na luta em torno da representação, que 

tradicionalmante era baseada numa separação aguda entre coisa e imagem; coisa e 

palavra; isto e aquilo; sentidos e matéria; eu e o outro; sujeito e objeto.42 Perceber 

																																																								
40 LANGE, C. This Was the Birth of Intelligence. In: Hypocrite Reader, Issue 16, May 2012. 
Tradução nossa. Citação no original: " The Thief’s Journal is, first, a book about thievery, that is, 
the appropriation of objects. Specifically, the illegitimate appropriation of objects; the 
appropriation of objects that one neither created through one’s labor nor bought with one’s 
(socially condoned and protected) wealth. The Thief’s Journal is, secondly, a book about being a 
criminal; one who has no legitimate place in society. Well, that’s not really true. The criminal has 
a place in society, and that place is an internalized “outside” of society, a place of exclusion, an 
opposite by which to demarcate the good, law-abiding citizenry. (Otherwise, the criminal would be 
the same as the barbarian or the foreigner). (...)When Genet refers to the society whose mores he 
wants to expunge from himself, he speaks of “your society,” “your morality”; and he does this 
constantly." Disponível em < http://hypocritereader.com/16/birth-of-intelligence >. Acessado em 
28 de junho de 2015. 
41 Essa relação também pode ser percebida em O ateliê de Giacometti, na interação poética que 
Genet trava com as esculturas ou mesmo quando o escritor observa a atenção do escultor aos 
objetos, à matéria inanimada e às formas: "Para ele, é como se uma linha fosse um homem: trata-a 
de igual para igual" (p. 65); "Qualquer obra do escultor e do desenhista poderia se intitular: objeto 
invisível" (p. 68) 
42 STEYERL, H. A Thing Like You and Me. In: E-Flux Journal #15 - April 2010. Disponível em: 
<http://www.e-flux.com/journal/15/61298/a-thing-like-you-and-me/>. Acesso em: dezembro 
2015. 
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nossa condição enquanto imagem-objeto é uma proposta de estratégia para 

desestabilizar essas dicotomias. 

 

Desejos especulativos 

 O desejo de tornar-se coisa é sem dúvida uma provocação crítica de 

Steyerl, uma proposição teórico-especulativa. Em "A Thing Like You and Me", a 

artista menciona Mario Perniola e sua filosofia em torno da " coisa que sente"43, 

desenvolvida em O sex appeal do inorgânico. O título do livro remete à expressão 

cunhada por Benjamin em um trecho das Passagens em que aborda o fetichismo 

da mercadoria através da capacidade que a moda tem de ativar desejos - em um 

entendimento mais amplo, trata-se do apelo erótico que os objetos (e o inanimado) 

exercem sobre os seres humanos. Benjamin considera esse atributo perigoso, pois 

nesse caso a força do objeto é direcionada ao "tabu, à ilusão e ao fetiche"44, que o 

alemão considera negativos. Hito Steyerl, em "The Language of Things", também 

aborda o aspecto negativo dessas forças implicadas nas coisas: 

 
O poder da conjuração tenta se aproveitar das forças das coisas sem reflexão 
adequada, ou como Benjamin chama: sem interrupção pelo inexpressivo. E é 
nesses poderes caóticos imediatos (unmediated) e ininterruptos que prosperam a 
mercantilização capitalista e o ressentimento geral. [No] modo documental, essas 
forças de conjuração também podem ser desencadeadas: a propaganda, o 
revisionismo e o relativismo são todos exemplos de como a conjuração - que é a 
criatividade sem interrupção reflexiva - funciona dentro da forma documental. 
Elas se engajam com as forças do ressentimento, da histeria, do interesse 
individual e do medo, que são impulsos poderosos e sem mediação. 45 

 

 Se por um lado o "sex appeal do inorgânico", para Benjamin, é 

principalmente negativo, para Perniola trata-se de uma especulação filosófica que 

																																																								
43 PERNIOLA, M. O sex appeal do inorgânico. Trad. Nilson Moulin. – São Paulo: Studio Nobel, 
2005. 
44  STEYERL, H. The Language of Things. In: Jenseits der Reprasentation/ Beyond 
Representation. n.b.k. Diskurs Band 4, 2016, p. 191. Tradução nossa. Citação em inglês: "(...) 
taboo, illusion and the fetish." 
45 Ibid., p. 191. Citação no original: "The power of conjuration tries to tap into the forces of things 
without proper reflection, or as Benjamin calls it: without interruption by the inexpressive. And it 
is on these unmediated and uninterrupted chaotic powers, that capitalist commodification and 
general resentment thrives. And to come back to the documentary mode in which those forces of 
conjuration can be unleashed by as well: propaganda, revisionism and relativism are all examples, 
of how conjuration – that is creativity without reflexive interruption – functions within the 
documentary form. They engage with the forces of resentment, hysteria, individual interest and 
fear, which are all powerful, unmediated urges."	
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tenta lidar com as ambiguidades da cultura e entender como nossos corpos estão 

imersos nesses desejos e contradições.  

 Podemos ainda pensar em outros exemplos de proposições especulativas 

que também se aproveitam do estranhamento imediato que causam para ativar 

deslocamentos cognitivos, epistemológicos e perceptivos.  

 O Manifesto contrassexual de Paul Preciado é um exemplo recente. Nele, 

o filósofo propõe o dildo como parceiro, prótese, ser; propõe também que partes 

de nossos corpos, ou corpos inteiros, sejam pensados enquanto dildo. Essas 

aproximações ativariam práticas sexuais e sociais subversivas e transformadoras. 

 Outro exemplo no terreno da teoria especulativa é o de Donna Haraway, 

que inaugura o ciborgue como uma "criatura de borda" em seu influente A Cyborg 

Manifesto - Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late 21st Century 

(1985). A palavra cyborg vem de uma abreviação para "organismo cibernético" 

(cybernetic organism), que é um sistema que comporta tanto componentes 

biológicos quanto artificiais. Ciborgues são redes, associações, combinações de 

diferentes elementos que se adaptam de acordo com certas necessidades. Eles são 

o organismo pensado como máquina e a máquina pensada como organismo, como 

a antropóloga Amber Case afirma, "tudo entendido como informação"46. A 

Antropologia Ciborgue é uma área de pesquisa que nasceu alguns anos depois do 

manifesto de Haraway, mais especificamente 1993, em um congresso de 

antropólogos que sentiam necessidade de engajar-se em discussões da ciência 

contemporânea nos âmbitos da pesquisa e da teoria. A intenção era estudar a 

cultura em torno de novas tecnologias e como elas redefinem nossas noções 

tradicionais sobre o que é ser humano. Convém citar o trecho que abre o 

manifesto ciborgue e propõe com simplicidade e clareza algumas questões que 

estão em jogo em sua teoria especulativa: 

Este ensaio é um esforço para construir um mito político, pleno de ironia, 
que seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao materialismo. Um mito que 
poderá ser, talvez, mais fiel – na medida em que a blasfêmia possa sê-lo – 
do que uma adoração ou uma identificação reverente. A blasfêmia sempre 
exigiu levar as coisas a sério. (...) A blasfêmia nos protege da maioria moral 
interna, ao mesmo tempo em que insiste na necessidade da comunidade. 
Blasfêmia não é apostasia. A ironia tem a ver com contradições que não se 
resolvem – ainda que dialeticamente – em totalidades mais amplas: ela tem 

																																																								
46 CASE, A. An Anthropology of Cyborgs, for Cyborgs. In: FACING FORWARD: Art & Theory 
from a Future Perspective. Amsterdam University Press B.V., Amsterdam, 2015, p. 26. 
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a ver com a tensão de manter juntas coisas incompatíveis porque todas são 
necessárias e verdadeiras. A ironia tem a ver com o humor e o jogo sério. 
Ela constitui também uma estratégia retórica e um método político (...). No 
centro de minha fé irônica, de minha blasfêmia, está a imagem do ciborgue. 
 
 (...) Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e 
organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de 
ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa 
construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o 
mundo. 47 

Por último, saindo do terreno da teoria em direção à prática artística, podemos 

trazer mais uma vez a figura de Andy Warhol e sua relação com a máquina e a 

mercadoria. Na visão do crítico e historiador da arte Hal Foster, o "niilismo 

capitalista" de Warhol era performado com ambiguidade48. Em entrevista a Gene 

Swenson, Warhol afirma: 

AW: Acho que todos deveriam ser uma máquina. Acho que todos deveriam 
gostar de todo mundo. 
GS: É disso que trata a Pop Arte? 
AW: Sim, é sobre gostar de coisas.  
GS: E gostar de coisas é como ser uma máquina?  
AW: Sim, porque fazemos as mesmas coisas, sempre. Fazemos as mesmas coisas 
repetidamente.  
GS: E você aprova isso?  
AW: Sim, porque é tudo fantasia.49 
 

"Fantasia" não no sentido em que tudo é simulacro, mas no sentido em que as 
realidades estão aí para serem alteradas e as "fantasias" podem influenciar e 
alterar essas realidades. 
 

 

 

 

 

 

 
																																																								
47 HARAWAY, D. Manifesto ciborgue. In: Antropologia do ciborgue - as vertigens do pós-
humano.  Organização e tradução Tomaz Tadeu – 2. ed. – Belo Horizonte : Autêntica Editora, 
2009, p. 35.	
48 FOSTER, H. The Return of the Real: The Avante-Garde at the End of the Century. The MIT 
Press (October 1, 1996). Citação no original: "Used strategically in Dada, this capitalist nihilism 
was performed ambiguously by Warhol." 
49 SWENSON, G. What is pop art? In: ARTnews, 1963. Disponível em: 
<http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-the-first-word-on-pop/>. Acesso 
em: dezembro 2015.	
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4.4.  
Objetos e limiares 
 

Como mônadas, os ossos, as caveiras e outros objetos de evidência condensam não apenas 
sua própria história, mas - de forma opaca e indefinida - a história de tudo mais o que há. 
Esses objetos são como discos rígidos que fossilizam não apenas suas próprias histórias, 
mas a história de suas relações com o mundo.50 
 
Hito Steyerl, "Missing People: Entanglement, Superposition, and Exhumation as Sites of 
Indeterminacy" 

 

Caixas de indeterminação 

 Em seu ensaio "Missing People: Entanglement, Superposition, and 

Exhumation as Sites of Indeterminacy" (2012), Hito Steyerl parte de um fato 

ocorrido em 1935: o experimento mental do físico austríaco Erwin Schrödinger 

que ficou conhecido posteriormente como O paradoxo de Schrödinger. A partir do 

paradoxo, Steyerl trabalha conceitos como desaparecimento e (in)visibilidade, 

além do emaranhamento das possibilidades de vida e morte das coisas - pessoas, 

restos mortais, objetos e imagens - e estados de indeterminação nos quais elas 

podem se encontrar. 

 Segundo o paradoxo de Schrödinger, um gato fechado em uma caixa opaca 

contendo um sistema em que um veneno pode ou não ser ativado está vivomorto; 

ou seja, num estado de sobreposição de possibilidades. Segundo a teoria quântica, 

não há apenas um gato ou vivo ou morto, mas dois gatos: um vivo e um morto, 

sobrepostos. Essa situação de emaranhamento quântico só é alterada quando 

abrimos a caixa e descobrimos, através da observação, um gato vivo ou um gato 

morto. Um gato vivo ou um gato morto emerge dessa situação não porque ele está 

abruptamente vivo ou morto, "mas porque olhamos para ele". Como Steyerl 

sugere, reconhecer um objeto interfere na existência desse objeto e o engaja num 

regime de visibilidade. Assim, é reconhecido o papel do observador em "dar forma 

à realidade ativamente". 

 Uma pessoa desaparecida está viva ou morta? Um objeto, um documento, 

																																																								
50 STEYERL, H. Missing People: Entanglement, Superposition, and Exhumation as Sites of 
Indeterminacy. In: E-Flux Journal #38 - October 2012. Tradução nossa. Citação no original: " 
Like monads, bones, skulls, and other objects of evidence condense not only their own history, 
but—in an opaque and unresolved form—everything else as well. They are like hard disks that 
fossilize not only their own history, but the history of their relations to the world." Disponível em: 
<http://www.e-flux.com/journal/38/61209/missing-people-entanglement-superposition-and-
exhumation-as-sites-of-indeterminacy/>. Acesso em: dezembro 2015. 
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uma obra de arte ou um tema esquecidos não estariam apenas nessa zona de 

indeterminação e sobreposição?  

 Como Steyerl aponta, não muito tempo depois do experimento de Schödinger 

situações semelhantes ganharam corpo e dimensões impensadas. A caixa agora 

transformara-se em locais de extermínio em massa, câmaras de envenenamento por 

gás ou radiação. O mesmo gás citado por Schödinger em seu experimento teórico, 

o ácido hidrociânico, fora usado em uma câmara de gás nazista em Poznan, na 

Polônia, para assassinar deficientes físicos. Como Steyerl argumenta, porém, essas 

caixas de indeterminação - agora experimentos empíricos friamente elaborados, 

não apenas pelo nazismo, mas também pela ditadura soviética - tinham um ponto 

crucial que as diferenciava da caixa de Schrödinger. No experimento mental do 

físico austríaco a chance de vida ou de morte do gato era a mesma: 50%. Já no caso 

das câmaras de gás, a probabilidade de sobrevivência era mínima.  

 Enquanto a caixa está fechada, ainda se pode considerar um estado de 

sobreposição e entrelaçamento de possibilidades. Ou seja: uma pessoa 

desaparecida está vivamorta. Mas quando se abre a caixa - escavando a terra à 

procura de evidências - e são encontrados restos mortais, não se está apenas 

confirmando que alguém antes desaparecido de fato está morto; estão sendo 

postas à vista evidências de um passado esquecido e silenciado. Está sendo 

trazida à tona a possibilidade de investigação dessas matérias "mudas" para que 

eventualmente uma nova inscrição na história seja possível. Mesmo os menores 

resíduos de pessoas, documentos, fatos e objetos, quando recolocados à vista, 

podem modificar a rede de configurações de um tempo. Essas evidências, 

reconfiguradas pelos olhos de quem as observa, podem também transformar-se 

em agentes definidores do mundo que as cerca. 

 

Juntar os fragmentos 

 Aqui, gostaria de reproduzir um trecho longo que já vimos neste capítulo. 

Trata-se de um excerto de "A Thing Like You and Me": 

 

(...) a negatividade da coisa pode ser discernida por suas feridas, que marcam o 
lugar do impacto da história. Como Eyal Weizman e Tom Keenan observam em 
uma conversa fascinante sobre ciência forense e fetiche, cada vez mais os objetos 
assumem o papel de testemunhas em casos jurídicos referentes a violação de 
direitos humanos. As feridas das coisas são decifradas e então submetidas a 
interpretação. As coisas assim falam - frequentemente ao serem submetidas a 
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uma violência adicional. O campo forense pode ser compreendido como a tortura 
dos objetos, de quem se espera que falem tudo, da mesma forma quando humanos 
são interrogados. As coisas constantemente têm de ser destruídas, dissolvidas em 
ácido, cortadas ou desmanteladas para poderem contar toda sua história. Afirmar 
a coisa também significa participar em suas colisões com a história. 
 
Porque uma coisa normalmente não é um Boeing novo em folha decolando em 
seu primeiro voo. Ao contrário, pode ser sua ruína meticulosamente reconstruída 
em um hangar a partir de sucata, após sua inesperada queda catastrófica.51  

 
 

Vamos manter em mente a imagem dos destroços de um avião. Ela nos indica que 

houve uma queda e que, ao contrário do que se especulou no ensaio "In Free 

Fall", abordado no capítulo anterior, existe um chão contra o qual o avião se 

chocou.  

 Essa imagem pode ser vista em um filme de Hito Steyerl também 

intitulado In Free Fall (2010). Diferente do exemplo de Duty-Free Art, 

apresentado no primeiro capítulo, o texto "In Free Fall" não é uma transcrição do 

filme. Eles não correspondem um ao outro, apesar de estabelecerem uma relação 

que Sven Lütticken considera de "complementação e contradição mútuas".52 

 No filme acompanhamos, sem nenhuma linearidade ou causa e 

consequência, a trajetória de aviões. Em especial, podemos ver de perto a pós-

vida de alguns deles no deserto de Mojave, onde existe um ferro-velho de 

aeronaves. Sven Lütticken faz uma descrição concisa do filme: 

 

Referindo-se a "A Biografia do Objeto" (1929), de Sergei Tretyakov, bem como  
à quebra (crash) da bolsa daquele ano, o curta de 30 minutos combina planos de 
um ferro-velho de aviões, com Steyerl e um pequeno elenco de personagens 
heterogêneos, intercalados com imagens de arquivo de documentários e filmes de 
propaganda explicando como os aviões são reutilizados em função do alumínio 
(são tanto desmantelados e reciclados para a produção de DVD, quanto usados 

																																																								
51 STEYERL, H. A Thing Like You and Me. In: E-Flux Journal #15 - April 2010. Tradução nossa. 
Revisão: Paulo Scarpa. Citação no original: "(...) the negativity of the thing can be discerned by its 
bruises, which mark the site of history’s impact. As Eyal Weizman and Tom Keenan remark in a 
fascinating conversation on forensics and the fetish, objects increasingly take on the role of 
witnesses in court cases concerned with human rights violations.7 The bruises of things are 
deciphered, and then subjected to interpretation. Things are made to speak—often by subjecting 
them to additional violence. The field of forensics can be understood as the torture of objects, 
which are expected to tell all, just as when humans are interrogated. Things often have to be 
destroyed, dissolved in acid, cut apart, or dismantled in order to tell their full story. To affirm the 
thing also means participating in its collision with history. (...)Because a thing is usually not a 
shiny new Boeing taking off on its virgin flight. Rather, it might be its wreck, painstakingly pieced 
together from scrap inside a hangar after its unexpected nosedive into catastrophe. 
Disponível em: < http://www.e-flux.com/journal/15/61298/a-thing-like-you-and-me/>. Acesso em: 
dezembro 2016.	
52 LÜTTICKEN, S. Op. cit. Citação no original: "(...) mutual complementation and contradiction". 
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inteiros para explosões cinematográficas, como no blockbuster Velocidade 
Máxima).53 

 

 A vida daquele avião, que não serve mais à sua antiga função, segue uma 

pós-vida indefinida entre a aparição cinematográfica e o derretimento da sucata 

para aproveitamento de alumínio usado na manufatura de DVDs. Como observa 

Lütticken, se o avião será usado para um fim ou o outro vai depender das 

"flutuações do mercado". Nos casos em que a sucata do avião é vendida na China 

e o alumínio da máquina é derretido e aproveitado na fabricação de DVDs, é 

provável que o mesmo alumínio transformado em DVD um dia tenha sido o metal 

do avião usado na cena de explosão de Velocidade Máxima. Ainda, é possível que 

nesse DVD tenha sido gravada uma cópia pirata e de baixa resolução do mesmo 

filme americano. Em In Free Fall (2010), Steyerl brinca o tempo todo com esses 

movimentos cíclicos de transformação da matéria e reciclagem e mixagem da 

cultura. Segundo as imagens de arquivo de um documentário instrutivo usadas em 

seu curta, o alumínio é um dos metais mais recicláveis - pode ser usado, derretido 

e reusado incontáveis vezes ("again and again and again").  

 Essa gênese do objeto que Steyerl atravessa observa a matéria e os 

processos culturais e sócio-econômicos que a fazem circular; atenta para os 

trajetos que elas percorrem e para as transformações que acarretam. Dessas 

mutações, degradações, transformações inesperadas, surgem novas formas. 

 Em uma passagem de "A Thing Like You and Me", Steyerl nos lembra 

que a história, para Benjamin, é uma pilha de escombros. O famoso anjo da 

história é a criatura que, perplexa, encara o passado, que por sua vez é descrito 

pelo filósofo alemão como um acúmulo de ruína sobre ruína (uma catástrofe 

única, para o anjo; para nós, uma cadeia de acontecimentos). O anjo "gostaria de 

deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos"54, mas uma tempestade o 

impede e o arremessa para o futuro. Hito Steyerl, ao interpretar o texto de 

Benjamin à luz dos tempos atuais, afirma : "mas nós não estamos mais olhando 

																																																								
53 Ibid. Citação no original: "Referencing Sergei Tretyakov’s 1929 “The Biography of the Object,” 
as well as the stock market crash of that year, the 30-minute short combines shots from the 
airplane junkyard with Steyerl and the film’s small cast of motley characters, interspersed with 
found documentary/ propaganda footage explaining how airplanes are reused for aluminium 
(either scrapped and recycled for DVD production, or whole crafts used for cinematic explosions 
such as in the blockbuster, Speed)." 
54 BENJAMIN, W. Sobre o conceito da história. In: Obras Escolhidas Magia e Técnica Arte e 
Política Vol1. Editora: Brasiliense, 2012, p. 241-252. 
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do ponto de vista do anjo atordoado de Benjamin. Não somos o anjo. Somos os 

escombros. Somos essa pilha de sucata."55  

 
 

 
Hito Steyerl, In Free Fall, 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
55 STEYERL, H. Op. cit. 
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Hito Steyerl, In Free Fall, 2010 (frames) 
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  Hito Steyerl, In Free Fall, 2010 (frames) 
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 (...) as coisas designam 'o concreto, porém 
ambíguo que há no cotidiano', isto é, a coisa 
'funciona para superar a perda de outras 
palavras ou como substituta para alguma 
operação a ser futuramente especificada. (...) 
Designa uma característica amorfa ou um 
enigma francamente insolúvel. (...) Coisas é uma 
palavra que tende (...) a indexar um certo limite 
ou liminaridade, pairar sobre o limiar entre o 
nominável e o inominável, o figurável e o 
infigurável, o identificável e o não identificável.' 
As coisas, portanto, 'estão tanto à mão como em 
algum lugar fora do campo teórico, além de um 
certo limite, como um resíduo reconhecível, mas 
ilegível, ou como o enunciável que não é 
especificável'. Porque as coisas 
simultaneamente nomeiam o objeto e algo mais, 
elas são ao mesmo tempo redutíveis e 
irreduzíveis aos objetos. Quando olhamos 
através dos objetos (para ver o que eles revelam 
sobre a história, a sociedade, a natureza ou a 
cultura - acima de tudo, o que eles revelam sobre 
nós), capturamos apenas um vislumbre das 
coisas.' Nós nos deparamos com as coisas, mas 
não as compreendemos inteiramente.56 

																																																								
56 BROWN, B. apud. CHUN, W. Programmed Visions: Software and Memory. The MIT Press, 
2011, p. 11. Tradução nossa. Citação no original: “"(...) things designate “the concrete yet 
ambiguous within the everyday,” that is, the thing “functions to overcome the loss of other words 
or as a place holder for some future specifying operation. (...) It designates an amorphous 
characteristic or a frankly irresolvable enigma. (...) Things is a word that tends, especially at its 
most banal, to index a certain limit or liminality, to hover over the threshold between the nameable 
and unnameable, the figureable and unfigureable, the identifiable and unidentifiable.” Things thus 
“lie both at hand and somewhere outside the theoretical field, beyond a certain limit, as a 
recognizable yet illegible remainder or as the entifiable that is unspecifiable.” Because things 
simultaneously name the object and something else, they are both reducible to and irreducible to 
objects. Whereas we “look through objects (to see what they disclose about history, society, 
nature, or culture — above all, what they disclose about us), ” we “ only catch a glimpse of 
things.” We encounter, but do not entirely comprehend, things."  	

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



5 
Documento 
 

O documentário mudou tanto nas últimas décadas que é até difícil saber do que se trata 
hoje em dia. Porque, você sabe, no momento há basicamente trilhões de bits de dados 
sendo enviados pela internet, mas a maioria deles são produzidos por máquinas para 
máquinas, certo? Eles são documentos de algo, ou medidas, ou o que quer que seja. Mas 
não temos absolutamente nenhum acesso a eles. Não podemos vê-los, não podemos ouvi-
los, não podemos senti-los. Eles estão basicamente acontecendo em uma realidade 
diferente. E eu chutaria que 99,99% de todos os documentos atuais não são acessíveis aos 
seres humanos. Sendo assim, entramos num período do documentário pós-humano. Então, 
o que fazer? Aconteceu muito rápido. Acho que haverá um largo período de ajuste à 
situação. É basicamente uma era de confusão... Eu, pelo menos, estou [confusa]. Sou 
bastante fascinada por templates de narrativas. Como são as histórias que organizam 
nossas vidas? Porque consumimos todas essas histórias o tempo todo. Como elas estão 
estruturando nossas vidas? Portanto, nesse sentido, um template é uma forma de política, 
certo? A forma da narração de um videogame é política. Ela tenta organizar uma história 
de uma certa maneira. Por isso eu acho de extrema importância engajar-se com isso. E 
também porque é divertido. Porque é uma parte tão grande da realidade contemporânea. 
Por isso sou completamente fascinada por todos esses templates. O que é um nível, o que é 
um mapa, como ir de A a B. Isso é realmente interessante para mim.1  
 

Hito Steyerl, trecho de entrevista ao Museo Reina Sofía 
 

 
 (Fig. 1)            

																																																								
1 Tradução da transcrição (Fig. 1) de entrevista com Hito Steyerl - Museo Reina Sofía (trecho). 
Entrevista integral disponível em: <https://vimeo.com/145844147>. Acesso em: 3 agosto 2016 
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   Hito Steyerl, Red Alert, 2007. Vistas da instalação (Figs. 2 e 3)            
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           "Hito Steyerl é uma documentarista e escritora (...)" – assim começam 

algumas descrições da alemã encontradas na internet. Mas qualquer pessoa que 

tenha visto os vídeos e instalações realizados por Steyerl na última década tem 

motivos justos para estranhar a afirmação. Ao mesmo tempo, há uma verdade 

nessa definição; há um histórico, uma trajetória e a constituição de um pensamento 

crítico por trás desses rótulos "documentarista e escritora". 

 Hito Steyerl, de fato, estudou cinema documentário no Japão (Academy of 

Visual Arts, Tóquio) no fim dos anos 80. Posteriormente, na década de 90, 

continuou seus estudos em cinema documentário e teoria cinematográfica na 

Alemanha (Hochschule für Fernsehen und Film, Munique) e no início dos anos 

2000 concluiu um doutorado em filosofia na Akademie der Bildenden Künste 

de Viena, Áustria. Apesar de seus primeiros filmes poderem ser facilmente 

considerados documentários ensaísticos relativamente "tradicionais", no sentido 

de que dialogam com uma certa tradição do gênero (aí a influência de Chris 

Marker e de Harun Farocki pré-circuito-das-artes é flagrante), seus trabalhos 

mais recentes – mesmo que alguns sejam mais, outros menos interessantes – 

tendem a explodir certas ideias e expectativas comumente relacionadas ao 

documentário como gênero audiovisual. 

 Em algumas de suas conferências e ensaios escritos no início dos anos 

2000, como é o caso de "Documentarism as Politics of Truth" (2003), Steyerl 

já lança questões que buscam desestabilizar a ideia de documento e, por 

conseguinte, de documentário.2 Ela aborda menos discussões relacionadas às 

noções de realidade e realismo do que questões da imagem para além da 

representação sensível (em todas as suas crises em abismo desde o surgimento 

da fotografia) e da política para além da representatividade, ou da democracia 

representativa. Se o documentário é uma forma de capturar e abordar objetos 

da realidade a partir da observação do mundo ou da investigação de 

documentos, esses objetos (traduzidos, apropriados, distorcidos), tornados 

imagens, devolvem ao mundo forças que o afetam diretamente e o modificam. 

																																																								
2 Em várias obras e discussões suscitadas por Steyerl, fica explícito um emaranhado que embola as 
noções de documento, documentário, objeto, imagem e vestígio. Eventualmente, a artista faz um 
jump-cut desconcertante deduzindo a noção de documentário direto da palavra documento e do 
que ela comporta. Sem nos aprofundarmos em definições que precisem separadamente o que é 
uma coisa e o que é outra, vamos apenas aceitar esse salto (isso, logo aquilo) e entender essa 
confusão conceitual como uma estratégia formal de um estilo que opta pela superfície e pelo 
estranhamento. 
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Essas imagens deixam de representar o mundo e tornam-se parte ativa dele. 

Além disso, saem do alcance e do controle daquilo que foi representado, 

daquilo a que uma vez se referiram.  

 Mesmo que nos escritos mais antigos de Hito Steyerl já houvesse uma 

problematização aguda da noção de documentário, quando se trata 

especificamente de seus vídeos há um momento chave em que as discussões 

conceituais e formais finalmente colidem e criam faíscas de estranhamento 

produtivas, interferem umas nas outras, se infiltram e criam deslocamentos. 

Esse momento, em nossa perspectiva e proposta, é a Documenta de Kassel de 

2007, quando a alemã mostrou dois trabalhos que foram realizados 

especialmente para a ocasião: Lovely Andrea e Red Alert. O primeiro, é um 

vídeo de aproximadamente 30 minutos e acompanha a artista na busca de uma 

imagem, mais especificamente a imagem da própria Hito aos 20 anos de idade, 

quando posou como modelo para uma sessão de fotos de shibari (bondage, 

prática de amarração do corpo humano com cordas) no Japão. A investigação 

se desdobra em uma série de associações que tocam assuntos como documento, 

documentário, objetificação, feminismo, cultura de massa, teias sociais e 

relações de trabalho e poder. Já a segunda obra apresentada em Kassel, Red 

Alert, é uma videoinstalação em forma de tríptico3 (Fig. 4), que desencadeia a 

discussão a seguir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hito Steyerl, Red Alert, 2007 (Fig. 4) 

																																																								
3 Constituída de três monitores presos à parede, na vertical, um ao lado do outro. Todos com 
o mesmo vídeo monocromático vermelho. 
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Alertas vermelhos como documentos de uma época 

 
Comunicado da Casa Branca: Como parte de uma série de iniciativas para melhorar em 
todos os níveis a coordenação e a comunicação do governo e do povo americano na luta 
contra o terrorismo, o presidente Bush assinou a Homeland Security Presidential Directive 
3, criando o sistema Homeland Security Advisory System (HSAS). O sistema de assessoria 
será a base para a construção de uma estrutura de comunicação abrangente e eficaz a fim 
de disseminar informações sobre o risco de ataques terroristas em todas as esferas do 
governo e do povo americanos4. 
 

Anúncio oficial: U.S. Government Department of Homeland Security	
  

 Em entrevista5, Hito Steyerl se refere a Red Alert como uma "tradução 

newmedia" de um tríptico de 1921 do artista soviético Alexander Rodchenko. O 

trabalho de Rodchenko consistia em três painéis monocromáticos: vermelho puro, 

amarelo puro e azul puro, ou seja, as cores primárias. Para ele, naquele ponto, isso 

era tudo o que poderia ser feito como pintura; a pintura havia se esgotado, chegado 

a seu fim (diferente do que o Branco sobre branco, pintura de 1918 de Malevitch, 

queria afirmar). Para Hito Steyerl, pouco menos de um século depois, essa parece 

ser a condição do vídeo documentário no século XXI: que atualmente não se pode 

levar o documentário além; estaríamos testemunhando o seu fim. Ela defende que 

haveríamos chegado ao ápice ou esgotamento de possibilidades do documentário 

como gênero cinematográfico. Talvez essa ideia possa soar como uma provocação 

alarmista – alarmes e alarmismos, no entanto, dizem muito dos dias de hoje. E é 

por esse caminho que as ideias de Steyerl sobre Red Alert se desenvolvem.  

 Inspirada na obra de Rodchenko, a artista quis fazer um tríptico de cores em 

forma de vídeo. Para isso, procurou monitores que tivessem um tamanho 

aproximado das telas de pintura que compunham o tríptico do soviético. As telas 

vermelhas em questão (Fig. 4) não são tecidos, placas, impressões, nem tampouco 

fotografias (jpegs, por exemplo). Elas são vídeos (imagens em movimento), mas, 

por serem monocromos, estão sempre iguais. São a permanência de um vermelho 

que, Steyerl explica, remete a uma condição documental dos dias de hoje. Esse 

vermelho não deixa de ser o documento de um tempo: é a cor que indica maior 
																																																								
4 Tradução nossa. Citação no original: “From the White House: As part of a series of initiatives to 
improve coordination and communication among all levels of government and the American 
public in the fight against terrorism, President Bush signed Homeland Security Presidential 
Directive 3, creating the Homeland Security Advisory System (HSAS). The advisory system will 
be the foundation for building a comprehensive and effective communications structure for the 
dissemination of information regarding the risk of terrorist attacks to all levels of government and 
the American people.” 
5 Disponível em: <https://vimeo.com/68195540>. Acesso em: novembro 2016. 
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nível de ameaça de um ataque terrorista iminente (highest threat level color), usada 

pelo Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security - 

DHS) dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Steyerl sugere que esse 

vermelho é a cor primária do nosso tempo. 

 A instalação ficou exposta em Kassel por mais de três meses. A ideia da 

artista era que esse tempo contínuo da instalação ativa remetesse ao alerta de 

ataque terrorista iminente também sempre ativo, sugerindo que ele pode acontecer 

a qualquer momento. Acostumamo-nos a essa condição e ela se torna contínua e 

padrão. O que deveria ser excepcional se torna a norma.  

 O sistema usado pelo DHS à época (entre 2002 e 2011) consistia em cinco 

cores – vermelho, laranja, amarelo, azul e verde – que podiam ser mencionadas no 

site do departamento de segurança da Casa Branca (Fig. 5). As cores azul e verde, 

indicando os níveis mais baixos de perigo de ataque, nunca foram usadas. A 

variação dos alertas publicados no site do DHS era sempre entre o amarelo, 

passando pelo laranja e chegando ao vermelho, indicando respectivamente risco 

elevado (significante), alto ou severo. A certeza dessa condição de perigo passa, 

então, a ser usada como uma arma não de segurança, mas de controle psíquico, 

corporal e espacial da população. Além disso, o controle sobre essas informações 

pode ser usado para manipular situações e vidas em prol de interesses muito 

específicos. Essa foi uma das críticas que o sistema, nomeado Homeland Security 

Advisory System, recebeu nos Estados Unidos. Outra crítica era que essa condição 

e forma de alarde constante afetava profundamente a estabilidade do país e das 

pessoas. Como o próprio departamento de segurança americano declarou 

oficialmente em seu site: "O aumento da condição de ameaça tem efeitos 

econômicos, físicos e psicológicos sobre a nação6". Com base nas críticas, foi 

criado em 2011 um novo sistema, cuja expressão não se dava por meio do 

reducionismo das cores e que se fundamentava também em informações fornecidas 

pela população civil. 

 

 

 
																																																								
6 Tradução nossa. Citação no original: "Raising the threat condition has economic, physical, and 
psychological effects on the nation". Disponível em: 
<https://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/Copy_of_press_release_0046.shtm>.  
Acesso em: dezembro 2016 
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               (Fig. 5) 
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    (Fig. 6) 

 

 
   Hito Steyerl, Lovely Andrea, 2007 (Fig. 7) 
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' 

 

 

 Se o vermelho é a cor dos tempos7 por indicar maior ameaça de ataque 

terrorista a uma população constantemente aterrorizada, também o é por outros 

motivos. A própria Hito Steyerl, ao falar sobre Red Alert, menciona outros sentidos 

aos quais a cor remete. O vermelho dos red light districts (ou casas da luz 

vermelha, abrasileirando) é também o vermelho da pornografia. A pornografia, por 

sua vez, pode não ser apenas a do apelo sexual midiático, mas a do apelo midiático 

massificado em termos gerais, que nos alarma e constantemente nos metralha com 

novos estímulos dos sentidos e joga com nossos medos e desejos. O alerta 

vermelho do terror e o da pornografia midiática são ambos parte de um mesmo 

todo, maior. 

 Muitos sentidos podem atravessar uma mesma coisa (cor, símbolo, 

imagem) através dos espaços e dos tempos. Logo, a própria cor vermelha tem um 

histórico a ser considerado. Como aponta o pesquisador e curador Pablo Lafuente: 

nos primeiros anos da Revolução Francesa, a bandeira vermelha era usada como 

sinal de lei marcial para alertar que se poderia atirar nos rebeldes civis caso eles 

não dispersassem. Esse sentido foi revertido quando o jornalista jacobino Jean-

Louis Carra imprimiu na bandeira as seguintes palavras: "Loi martiale du peuple 

souverain contre la rébellion du pouvoir exécutif" (Lei marcial do povo soberano 

contra a rebelião do poder executivo). Assim, a bandeira vermelha torna-se a 

bandeira da revolução. A partir daí (e por boa parte dos séculos XIX e XX) o 

vermelho passa a simbolizar lutas contra desigualdades e opressões e a busca por 

organizações sociais baseadas em princípios de igualdade.8 A revolução russa de 

1917 levou a cabo o uso do vermelho, difundindo a cor e relacionando-a aos 

regimes comunistas posteriores; o vermelho passou então a ser usado também para 

																																																								
7 Pode-se dizer que isso não se dá apenas numa realidade de um norte global ocidental, i.e. Estados 
Unidos e Europa, onde a questão dos ataques terroristas tem condicionado de modo significativo 
as vidas das pessoas; a sensação de medo, alarde e terror é estimulada também em lugares onde a 
grande desigualdade social causa violências diárias brutais, gerando sensação de insegurança 
geral, estimulando esquemas de segurança e proteção enclausurantes e "justificando" ações 
policiais desproporcionais, muitas vezes letais e criminosas, direcionadas às pessoas mais pobres. 
Essa relação entre desigualdade, violência e medo, em que os elementos vão se retroalimentando, 
não está tão distante do "mais alto nível de ameaça" indicado pela cor vermelha no sistema 
simplista do departamento de segurança norte-americano. 
8 LAFUENTE, P. For a Populist Cinema: On Hito Steyerl’s November and Lovely Andrea. In: Too 
Much World: The Films by Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014. 
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justificar ditaduras e outras formas de opressão. Se antes a cor era um alerta para 

conter a "desordem" revolucionária e depois passou a ser apropriada pelos próprios 

revolucionários, atualmente voltou a ser usada para alertar contra o risco de 

qualquer desordem que possa vir a desestabilizar e ameaçar a imagem da dita 

democracia ocidental. O entendimento das construções, distorções e 

(re)apropriações dos significados através dos espaços e tempos mostra-se essencial 

para a compreensão de lutas e movimentos sociais. Como afirma Lafuente:  

 
Essa história de mudança no significado de um signo – de sua apropriação e 
subsequente perda de posição – é uma chave para compreender como homens e 
mulheres organizam (ou desorganizam) suas vidas em comum. As estruturas 
sociais e lutas políticas podem ser parcialmente levadas em conta por meio dessas 
histórias; signos e imagens são rejeitados ou incorporados e articulados uns com os 
outros de modo a contribuir, estabilizar, desestabilizar ou mobilizar pessoas e 
grupos.9 

 
 Ao construir Red Alert, Steyerl está claramente jogando com as 

informações, as variações dos significados, interpretações e apropriações. Assim, 

força reinterpretações desconcertantes ou, alguns diriam, absurdas. Mas sua 

discussão sobre o que é um documento, sobre a própria imagem documental e o 

documentário não se esgota nessa piscadela. 

 

Se a representação política se torna abstrata e borrada, a representação 

documental também se tornará 

 Já que o vermelho, imbuído de certos significados e disseminado em 

certos meios, pode ser um documento oficial ou a representação de uma época, de 

seu uso pode-se fazer um documentário abstrato. "Ironicamente, o poder toma o 

gesto artístico da abstração"10 e a política se mistura cada vez mais à percepção. 

Não é que a política tenha sido estetizada; tornou-se mesmo estética, já que 

trabalha através dos sentidos. A partir do filósofo Brian Massumi11, Hito Steyerl 

observa que a televisão, na era do terror, modula as intensidades dos sentimentos 

																																																								
9 LAFUENTE, P. Op. cit., p. 82. Citação no original: "This story of change in the meaning of a 
sign – of its appropriation and subsequent loss of position – is key to understanding how men and 
women organise (or disorganise) their life in common. Social structures and political struggles can 
be partially accounted for by means of such stories; signs and images are rejected, or adopted and 
articulated alongside other signs and images, in a manner that they contribute to, stabilise, 
destabilise or mobilise people as well as groups." 
10 STEYERL, H. Documentary Uncertainty, A Prior #15 (2007) 
11 MASSUMI, B. Fear (The spectrum said), Multitudes 2006.  Disponível em: 
<http://www.multitudes.net/Fear-The-spectrum-said/>. Acesso em: janeiro 2016. 
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coletivos. Em outro texto ("Truth Unmade", 2009), a artista evoca a expressão 

"corpo ressonante", proposta por Suely Rolnik12, para pontuar como nossos 

corpos e sensibilidades são constantemente ativados e manipulados por esses 

estímulos midiático-sensoriais: 

 
As pessoas são afetadas pela velocidade e intensidade dos meios de comunicação, 
são informadas, interpeladas, instruídas, governadas. Seu "corpo ressonante", 
como diz Suely Rolnik, que é a esfera do afeto corpóreo, é visado, excitado, 
apaziguado, mobilizado, ativado e passivado. Os realismos da mídia se engajam 
no desejo de participação no mundo; eles criam sensação como espetáculo. Para 
sustentar suas reivindicações de verdade, eles se baseiam em tecnologias da 
verdade científica, jurídica ou jornalística, que agora também são fortemente 
aumentadas por uma política de espetáculo, velocidade e intensidade13. 

 
 
 Não distante dessa perspectiva está o que o estudioso das mídias Muniz 

Sodré chamou de bios midiático, que é o espaço imersivo em que vivemos, um 

"ambiente simulativo" composto principalmente por mídias audiovisuais que 

alteram multissensorialmente nossa percepção.14 O termo simulativo não quer 

dizer, porém, que se trata de uma realidade paralela, mas sim de ampliações 

mesmo da realidade, que podemos aproximar do que hoje chamamos de 

"realidade aumentada". Não se trata apenas da transmissão de conteúdos, de 

enunciados, mas, a partir da televisão e, cada vez mais, de um "envolvimento 

multissensorial", de modulações das intensidades perceptivas. São as formas que 

os conteúdos assumem que nos penetram os sentidos. 	

 Em um texto de 2007, "Documentary Uncertainty", Hito Steyerl desenvolve 

a relação entre documentário e abstração trazendo à tona a imagem de uma 

transmissão nos primeiros dias da invasão ao Iraque, em 2003: um correspondente 

da CNN estava em um veículo blindado e transmitia ao vivo, através da janela e a 

partir de seu celular, imagens da guerra. Apesar do entusiasmo do repórter ao 

																																																								
12 ROLNIK, S. A geopolítica da cafetinagem, 2006. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Geopolitica.pdf>. Acesso em: 
janeiro 2016.	
13 STEYERL, H. Truth Unmaid: Productivism and Factography, 2009. Tradução nossa. Citação no 
original: “People are affected by the velocity and intensity of news media, they are informed, 
interpellated, instructed, governed. Their “resonant body” as Suely Rolnik puts it, that is the 
sphere of bodily affect, is targeted, excited, appeased, mobilised, activated as well as passivated. 
Media realisms engage in the desire for participation in the world; they create sensation as 
spectacle. To underpin their truth claims, they draw on scientific, legal or journalistic technologies 
of truth, which are now also strongly augmented by a politics of spectacle, speed and intensity.” 
Disponível em: <http://eipcp.net/transversal/0910/steyerl/en>. Acesso em: janeiro 2016. 
14 SODRÉ, M. A televisão é uma forma de vida (entrevista). Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 
16, dezembro 2001.  
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afirmar que esse tipo de transmissão nunca havia sido feita, na verdade não havia 

muito o que ser visto; só imagens borradas e de baixa resolução. Via-se apenas 

manchas verdes e marrons assemelhando-se a estampas de camuflagem, "uma 

versão militar do expressionismo abstrato."15 Steyerl prossegue: "Quanto mais nos 

aproximamos da realidade, menos inteligível ela se torna."16 A artista argumenta 

que esse tipo de imagem se aproxima de outras, recorrentes em alguns 

documentários modernos e contemporâneos, e chama essa condição de "o princípio 

incerto do documentarismo moderno". Ela considera incerta não apenas a pretensa 

verdade documental, mas também a própria teoria sobre o documentário, uma vez 

que noções como "verdade", "realidade" e "objetividade", tradicionalmente usadas 

para defini-lo, são movediças. Nelas não há uma interpretação válida mais geral, 

nem definições muito claras. Dessa forma, o documentário vê-se imerso em 

paradoxos: quer captar e representar uma verdade, mas está sempre esbarrando 

nessa impossibilidade. 17  Diante dessas ambivalências, são as dúvidas que 

prevalecem. "A única coisa que podemos dizer com certeza sobre o modo 

documental em nossos tempos é que sempre duvidamos de que seja verdade"18. 

Mas, porque duvidamos de sua veracidade, devemos então desconsiderar essas 

imagens?  Ou elas estariam, dentro de suas possibilidades, reportando-nos certas 

condições materiais da realidade a que se referem? O exemplo dado por Steyerl, da 

transmissão da guerra do Iraque feita pelo repórter da CNN, é de imagens borradas, 

que beiram a abstração – não representam exatamente nada, mas são reais. Elas 

foram captadas e chegaram até nós. Dentro de um certo tempo e espaço, foi a partir 

delas que travamos contato com aquela realidade. Para Steyerl, são "essas imagens 

borradas e sem foco feitas da câmera do celular que expressam a verdade da 

																																																								
15 STEYERL, H. Documentary Uncertainty, A Prior #15 (2007). Tradução nossa. Citação no 
original: "A military version of abstract expressionism". 
16 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “The closer to reality we get, the 
less intelligible it becomes.”	
17 A representação documental posta em dúvida não é algo novo. O clássico Nanook, o Esquimó 
(1922), de Flaherty, considerado um dos primeiros documentários autodeclarados, exemplifica a 
possibilidade de contestação da veracidade de fatos apresentados como verdade e registro de um 
povo e de um lugar em determinado tempo. Ainda que se possa afirmar que suas ações fossem 
antes encenações, que não captavam o cotidiano à exatidão, não é possível dizer que fossem 
totalmente falsas. 
18 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “The only thing we can say for sure 
about the documentary mode in our times is that we always already doubt if it is true.” 
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situação bem melhor do que qualquer relatório objetivo faria."19 Ao chamá-las de 

imagens "pós-representacionais", Steyerl aproxima suas condições às condições da 

política contemporânea através de uma ideia de falência da democracia 

representativa. Essas imagens borradas e incertas se assemelham muito ao que se 

pode "representar" (ou apresentar) do mundo atualmente. "São documentos 

perfeitamente verdadeiros de uma incerteza generalizada", de certas representações 

políticas negadas e de modos de vida precários.  

 Por um lado, muitos documentários se prestam ao filme político, a 

denúncias que visam atacar estruturas de poder e situações de injustiça. Por outro, 

no que concerne à forma, muitos deles confiam sua força apenas a essa denúncia 

conteudística e, como afirma Steyerl, "os documentários convencionais têm 

intensificado a aura da corte judicial, da penitenciária ou do laboratório".20 A 

importância política do documentário não deveria residir, primeiramente, em seu 

conteúdo, mas nas formas pelas quais esse conteúdo está organizado. Além disso, 

como Steyerl nos lembra, o modelo de imposição de fatos do documentário 

tradicional tem um histórico de servir a práticas propagandísticas ou colonizadoras 

ligadas à exploração e dominação, "reportando a dita verdade sobre povos e locais 

remotos."21 Essa relação que o documentário estabelece com um tipo de imposição 

de conteúdo e transmissão de conhecimento remete ao próprio sentido da palavra 

"documento". Mas, para falar disso, precisaremos recuar alguns passos.  

 

Documento como transmissão, instrução e alerta 

 O documento está ligado às ideias de arquivo, evidência e imagem. Ele é 

um rastro, um índice de alguma coisa, uma prova de que algo a que ele se refere 

aconteceu. Documentos também podem ser modos de representar coisas que 

acontecem no mundo: registros. Mas as palavras, assim como as cores, os símbolos 

e toda sorte de imagem, podem transitar por diferentes significados através dos 

tempos.  

 A própria palavra "documento" - como nos diz o teórico Thomas Keenan 

																																																								
19 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “(...) precisely those blurred and unfocused pictures 
from the cell-phone camera that express the truth of the situation much better than any objectivist 
report could.”	
20 Ibid. Citação no original: "(...) the convencional documentries have intensified the aura of the 
court room, the penitentiary or the laboratory". 
21 Ibid. Citação no original: "Reporting the so-called truth about remote people and locations (...)". 
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em troca de e-mails com Hito Steyerl - originalmente queria dizer "ensinar".22 

"Documento" vem do latim docere e, partindo dessa perspectiva, está menos 

relacionado à evidência do que à instrução, transmissão ou mesmo alerta; tratava-

se de um "rastro pedagogicamente orientado ao futuro."23 Os documentos nos 

ensinam sobre o mundo: a partir deles, aprendemos e apreendemos parte do que é 

necessário para a aquisição de conhecimentos. Eles nos mostram, ainda, como 

evitar certas circunstâncias e proteger-nos de certas situações. Em paralelo, os 

clássicos documentários educativos e institucionais instruem-nos com informações; 

a voz masculina da sabedoria, na narração em off, transmite verdades e certezas 

sobre o mundo. Como já vimos, porém, os significados se movem e se 

transformam. A palavra documento, que nos remetia à lição e transmissão, sofre 

então um deslocamento sutil e passa a ser ligada à ideia de prova, testemunho, 

evidência probatória. 

 O documentário como tradição vem impondo fatos comprovados a fim de 

desdobrar olhares, opiniões, decisões ou julgamentos. Quando expomos algo como 

prova, geralmente queremos dar fim a uma dúvida. Uma evidência, porém, em 

termos legais, não dá fim a um caso. Ao contrário, abre-o. Os documentos são 

apresentados para "consideração, debate, disputa e interpretação." 24  Eles são 

contestados, circulam, modificam-se, são apropriados e esgarçados. Seus sentidos 

são explorados e comparados. Documentos, fatos e termos estão sempre em 

disputa. 

 Sem dúvida, a era digital torna ainda mais complexo não apenas o 

significado do termo documento, mas também o estatuto de verdade dos 

documentos e os usos que fazemos deles. O que acontece com os documentos 

atualmente? Qual a condição da imagem documental hoje em dia e que mudanças 

essa sofreu nas últimas décadas? Como Hito Steyerl desenvolve no diálogo que 

trava com Keenan: "atualmente trata-se menos de pessoas em torno de documentos 

do que de uma grande, incontável quantidade de documentos nos cercando, 

transitando por todos os lados e em todas as direções, principalmente pelas mídias 

																																																								
22 KEENAN, T.; STEYERL, H. What Is a Document? An exchange between Thomas Keenan and 
Hito Steyerl. Aperture 214, 2014, p. 58-64. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/17937085/What_Is_a_Document_An_exchange_between_Thomas_K
eenan_and_Hito_Steyerl>. Acesso em: dezembro 2016. 
23 Ibid. 
24 Ibid.	
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sociais"25. Por outro lado, um documento por si só, muitas vezes, não exerce 

qualquer influência se não houver quem o divulgue, que o torne visível e 

disseminado, que demonstre sua relevância e produza algo a partir dele. Além 

disso, os documentos estão constantemente mudando de forma e formato; 

transmutam-se, por exemplo, em metadados, previsões algorítmicas, e assim sua 

relação com a realidade é novamente modificada. A informação digital está em 

constante tradução: as imagens que vemos em nossos computadores, por exemplo, 

são códigos, que são textos, que são códigos, que são cálculos. Ainda: os 

documentos podem existir e transitar de diversas formas, mas um intérprete, um 

vetor, é sempre requerido. Em geral, são as interfaces que fazem essas mediações, 

podendo tanto facilitar acessos e interações quanto esconder os reais processos das 

redes, máquinas e programações às quais os documentos, dados e informações 

estão sujeitos. 

 Com as tecnologias contemporâneas, a disseminação desenfreada de 

imagens e informações vigora. Nesse contexto, um documento acaba sendo menos 

definido por sua relação com a realidade, como Steyerl sugere26, do que por sua 

capacidade de se mover rapidamente (velocidade) e de ser acessado facilmente 

(acessibilidade), ou seja, por sua capacidade de ser transmitido enquanto 

informação: "Quando a foto de uma atrocidade se espalha pelo Facebook, não há 

confirmação dos fatos nem procedimentos de evidência"27. Não checamos seus 

dados nem sua veracidade, mas a imagem é espalhada como um vírus e passa a ser, 

ela mesma, parte material da realidade. E não apenas: também passa a transformar 

as realidades com que entra em contato. Mesmo que seja uma imagem "falsa", 

abstrata, distorcida, editada de modo a alterar totalmente os fatos, mesmo não 

correspondendo a um evento real, essa imagem passa a ser realidade e a criar novas 

realidades. Hito Steyerl sugere que temos experimentado uma grande mudança do 

documento como evidência para o "documento como um disparador e catalisador 

de eventos"28. Sua abordagem é uma referência explícita à tese de Flusser em torno 

das imagens a partir da revolução romena de 1989, como vimos no capítulo 2. 

 Algo dessa condição contemporânea dos documentos e das informações 
																																																								
25 Ibid. Traducão nossa. Citação no original: “Nowadays, it’s less about people surrounding 
documents, but rather documents flying and swirling around people by way of social media.”  
26 Ibid. 
27 Ibid. Citação no original: “When a picture of an atrocity spreads on Facebook, there are no fact-
checks, no evidentiary procedures whatsoever.” 
28 Ibid. Citação no original: “(...) document as trigger and catalyst of events.” 
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apontada por Steyerl se relaciona estreitamente com "a palavra do ano de 2016" 

eleita pelo Dicionário Oxford: pós-verdade (post-truth).29 A expressão, que é 

categorizada pelo dicionário como um adjetivo, foi definida como: "relativa a ou 

que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na 

formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal". A 

palavra, que foi apontada como candidata a definidora de nossos tempos, também 

foi alvo de zombaria nas redes sociais. O termo, que tem um fundo extremamente 

político, ganhou força durante as campanhas do plebiscito do Brexit e das eleições 

norte-americanas, que culminaram na vitória de Donald Trump. À ocasião, ambas 

as campanhas ficaram conhecidas por disseminar nas redes sociais notícias falsas 

ou extremamente manipuladas. A revista britânica The Economist elegeu Donald 

Trump como "o expoente máximo da política pós-verdade". Durante a campanha, 

Trump divulgou, por exemplo, dentre outras inverdades, que a certidão de 

nascimento do então presidente Barack Obama era falsa.30 

 É inegável a capacidade que esse tipo de notícia tem de circular e 

influenciar a opinião pública. Elas são dotadas de uma força capaz de definir o 

destino de realidades políticas e sociais em grande escala. É esse o argumento de 

Steyerl quando afirma que os documentos não apenas registram eventos, mas 

fazem realidade. Ela argumenta que atualmente não apenas as imagens têm esse 

poder ativador e transformador ao qual Flusser se referia: hoje em dia qualquer tipo 

de documento pode influenciar drasticamente os eventos e acontecimentos. As 

possibilidades de produção, pós-produção e transmissão devidas às condições 

digitais em que vivemos apenas aumentam a capacidade dos documentos de 

interferir diretamente em nossas vidas, seja na esfera privada ou pública, doméstica 

ou política. 

 Mesmo se quisermos pensar o documento enquanto registro e prova, não 

podemos negar sua capacidade de influenciar decisões e destinos de indivíduos ou 

coletividades. Em muitos desses casos, uma certa objetividade é exigida – 

circunstância em que não se pode fugir do problema da subjetividade, das reflexões 

em torno da existência das perspectivas, dos pontos de vista. Em uma conferência, 

																																																								
29 Agradeço à Patrícia Mourão, que fez uma leitura atenta do capítulo e me alertou para a relação 
entre o tema, como abordado por Steyerl, e a noção de pós-verdade. 
30 Fonte: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37998165>. Acesso em: março 2017. 
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Hito Steyerl chama atenção31 para a ambivalência da documentação em geral, 

tomando como exemplo descrições de rostos, cenas ou objetos desenhados por 

policiais. Algo de muito objetivo é requerido desse tipo de produção de documento 

criminalístico, mas acaba-se documentando algo que se perde do objeto. Ficamos 

com a imprecisão dos fatos ou com a confirmação da impossibilidade de se 

capturar o todo. O paradoxo dos documentos, quando se tornam objetivos, é que 

eles são na verdade construções de olhares. Duas testemunhas lembram 

diferentemente do mesmo evento e, se a descrevem, a evidência gerada a partir 

disso gera uma terceira coisa, outra. Não só os documentos, como também as 

testemunhas e seus testemunhos, são constituídos de ambiguidades. Além disso, 

uma única testemunha nunca pode abarcar toda a verdade de um evento. Só 

podemos testemunhar a impossibilidade do testemunho e sempre há um elemento 

de ficção no processo de feitura dos documentos.32 O que Steyerl faz em sua 

produção crítico-artística, em vez de ficcionalizar documentos – assim como 

alguns artistas contemporâneos mencionados por Peter Osborne (2013) – é 

pesquisar documentos oficiais e expor seu grau de construção, fabulação e absurdo.  

 

Nossas avaliações dependem fortemente de suposições analíticas e 

julgamentos, e não de provas concretas 

  Em uma palestra de 200533, Hito Steyerl discorre sobre documentos, muitas 

vezes fabulares, enquanto agentes nas políticas de guerra. O exemplo que ela usa 

de início, recente em relação à época da fala, é a invasão do Iraque, em 2003, 

comandada pelos Estados Unidos com o Reino Unido como principal aliado. A 

invasão fora justificada a partir de supostas provas que confirmavam que o Iraque 

continuava a produzir e armazenar armas de destruição em massa, mesmo depois 

do fim da Guerra do Golfo e da proibição e inspeção da ONU. Tanto os Estados 

Unidos como o Reino Unido apresentaram documentos cuja procedência e 

veracidade foram seriamente questionados por diversas entidades e postas à prova. 

Recentemente, nos Estados Unidos, alguns desses documentos, antes secretos, 

foram divulgados e, devido à sua falta de consistência, desclassificados pela CIA e 
																																																								
31 STEYERL, H. On documenting (Truth and Politics). Conferência na ocasião do evento 
Undercurrents, uma séria de palestras semanais relacionadas ao projeto Concerning War, 
organizado pelo BAK (Basis Voor Actuele Kunst), Utrecht, Holanda, em 2005. Disponível em:  
<https://vimeo.com/63638712>. Acesso em: janeiro 2017.	
32 STEYERL, H. Op. cit. 
33 Ibid. 
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ridicularizados mundo afora. No Reino Unido, a Chilcot Inquiry34, que teve início 

em 2009, visava investigar o envolvimento do Reino Unido na guerra, os motivos 

reais que levaram o então primeiro ministro Tony Blair a apoiar os Estados Unidos 

e a produção e o uso dos documentos que justificaram a invasão. Alguns print 

screens do documento35 do governo norte-americano emitido pelo NIE (National 

Intelligence Estimate) em 2002, top secret na época, liberado para investigação em 

2014, são apresentados nas próximas páginas. Neles, vemos páginas oficiais usadas 

para deflagrar uma guerra que matou aproximadamente 461.000 pessoas entre 

2003 e 201136. Elas constituem-se de frases como: "Nossas avaliações baseiam-se 

antes em suposições analíticas e em julgamentos do que em provas concretas". 

"Não sabemos com nenhuma precisão o quanto não sabemos". "Nosso 

conhecimento a respeito do programa de armas nucleares do Iraque é amplamente 

baseado – talvez 90% – em análises de inteligência imprecisa". 

                                     

																																																								
34Mais detalhes podem ser acessados em: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/28/chilcot-inquiry-
when-is-the-report-being-published-and-why-has-i/>. Acesso em: janeiro 2017. 
35 Mais detalhes sobre o documento podem ser acessados em: <https://news.vice.com/article/the-
cia-just-declassified-the-document-that-supposedly-justified-the-iraq-invasion> e 
<http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/iraq-war-wmds-donald-rumsfeld-new-report-
213530>. Acesso em: janeiro 2017 
36 Mais detalhes estão disponíveis em: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24547256>. 
Acesso em: janeiro 2017.	
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             (Fig. 8) 
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"Por favor, veja este material considerando o que não sabemos sobre o programa de Armas de 

Destruição em Massa [WMD: Weapons of Mass Destruction]. É bastante coisa." (Grifo nosso). (Fig. 

9) 
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Avaliamos que o Iraque está fazendo progresso significante em Armas de Destruição em Massa. 
Nossas avaliações baseiam-se antes em suposições analíticas e em julgamentos do que em provas 
concretas. A base de evidências é particularmente escassa em relação aos programas nucleares do 
Iraque. (...) Não sabemos com nenhuma precisão o quanto não sabemos. (Fig. 10) 
 
 

 
Sabemos que o Iraque tem o conhecimento necessário para construir uma arma nuclear sem 
expertise externo. Estamos certos de que vários dos processos necessários para produzir uma 
arma estão em andamento: Achamos que eles possuem um design de armas viável. (...) Não 
sabemos se eles solicitaram, ou tentaram solicitar, uma arma nuclear. Não temos certeza da 
localização de nenhuma instalação relacionada com armas nucleares. Nosso conhecimento a 
respeito do programa de armas nucleares do Iraque é amplamente baseado – talvez 90% – em 
análises de inteligência imprecisa. (Fig. 11) 
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 Na fala de 2005, porém, Hito Steyerl mostra outros documentos.37 Ela usa 

algumas imagens de um arquivo digital de slides apresentado por Colin Powell, 

então Secretário de Estado norte-americano, para as Nações Unidas em fevereiro 

de 2003, pouco antes da invasão acontecer. A intenção de Powell era demonstrar 

que havia munição química armazenada em Taji, ao norte de Bagdá. Alguns dos 

documentos são, estranhamente, desenhos (Fig. 12). Outros são fotos de satélites 

em péssima resolução e formas geométricas coloridas marcando as informações 

ditas relevantes (Fig. 13). Não vemos as munições, tampouco os bunkers que as 

armazenam, mas somos informados de que os estamos vendo. O caráter indicial, 

relação com a realidade material a que se referem, não está aí. Apenas o discurso. 

Vale lembrar que esses documentos, apesar de forjados, não eram falsos. Eles 

estavam sendo transmitidos e passariam a afetar vidas, produzindo outras 

realidades. Ou melhor: destruindo-as.  

 

 
(Figs. 12 e 13) 

  

 Algo destes documentos precedentes à Guerra do Iraque – gatilhos da guerra 

– pode nos remeter a um caso acontecido no Brasil recentemente. Por exemplo, as 

frases do documento norte-americano top secret [sic], tais como: "Nossas 

avaliações baseiam-se antes em suposições analíticas e em julgamentos do que em 

provas concretas". ou "Não sabemos com nenhuma precisão o quanto não 

sabemos" remetem às deduções sugeridas por um documento relacionado ao ex-

presidente brasileiro Luís Inácio "Lula" da Silva (Fig. 14).38 

																																																								
37 Lembremos que o documento mencionado nas páginas anteriores só foi liberado em 2014. 
38 Mais uma vez, quero agradecer à Patrícia Mourão por mencionar algo que eu, embora houvesse 
também relacionado à discussão aqui proposta, acabaria deixando de fora do capítulo. A menção 
da Patrícia me incentivou a incluir o caso do "Power Point do Lula".  
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 Em setembro de 2016, o procurador da República Deltan Dallagnol 

denunciou o ex-presidente em uma força-tarefa da célebre operação Lava Jato. Na 

denúncia, Deltan caracteriza o Partido dos Trabalhadores como uma organização 

criminosa, da qual o topo – o "comandante máximo do esquema de corrupção" – 

seria Lula. No ápice do grande esquema de corrupção envolvendo várias frentes 

da sociedade, estaria um núcleo político e, no centro deste núcleo político, estaria 

Lula, que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro com a finalidade 

de manter a governabilidade, perpetuar-se no poder e enriquecer de maneira 

ilícita. Não entraremos no mérito da relevância das acusações, que, em alguma 

medida, podem ter fundamentos. Interessa-nos aqui que o documento apresentado 

como "prova" de que as acusações eram não só verdadeiras, mas também óbvias, 

era um slide de apresentação digital - vulgo Power Point. 

 O documento, produzido por Deltan (ou, quem sabe, por seu estagiário), era 

uma narrativa reducionista e esquemática que relacionava vários escândalos ao 

pivô de um grande esquema de corrupção. Esse pivô, o centro de tudo, era Lula. O 

procurador chega a brilhantes conclusões, como o exemplo de que a "Reação de 

Lula" está relacionada a "Lula". Para Deltan, este e outros "fatos" ficam evidentes 

se apresentados da seguinte maneira: 

 

 
       (Fig. 14) 
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Redistribuições sensíveis das mediações 

 Thomas Keenan considera que os documentos têm a qualidade de reunir em 

torno de si pessoas que vão discutir e argumentar sobre seus sentidos, tentar 

decifrá-los, interpretá-los e possivelmente apreender lições a partir deles. Os 

documentos, em grande parte, além de serem mediadores de algo que aconteceu, 

precisam eles mesmos de intermediários, tradutores que falem não deles, mas com 

eles. Sem essas mediações, muitos desses documentos e informações se perdem. 

Como Steyerl afirma:  

 
A maioria dos documentos nunca se torna evidência de algo num sentido 
institucional. Os que se tornam já são uma minoria privilegiada. A maioria dos 
documentos compartilha o destino da maioria das imagens e permanece 
despercebida, porque há uma supersaturação massiva de material visual. Eles são a 
matéria escura39  do mundo visual, aquilo que de fato causa sua expansão e 
desintegração numa velocidade que ainda não foi propriamente compreendida.40 

 
 

 Uma vez que as imagens não são mais para especialistas, no sentido de que 

qualquer um pode produzi-las com velocidade, em larga escala e de várias formas 

diferentes (passamos de receptores de informação para produtores e pós-

produtores), Hito Steyerl aponta que a preocupação antes direcionada à 

interpretação de imagens (como documentos) de acordo com certos protocolos 

transferiu-se para os modos de produção, pós-produção e disseminação dessas 

imagens. Ao mesmo tempo, atualmente há pessoas preocupadas em fazer o 

movimento contrário: em vez de produzir, apagar dados relacionados aos hábitos 

e comportamentos que estão sendo criados via algoritmos e metadados. A 

reivindicação agora deve ser na direção da proteção de dados. Como sair do 

campo de visão, como ter autonomia sobre suas próprias informações, imagens, 

documentos e tomar algum controle sobre o que é documentado ou não – a 

																																																								
39 Aqui, gostaria de acrescentar à citação de Steyerl uma nota esclarecedora do termo "matéria 
escura": Aparentemente, a matéria escura compõe 27% do universo, enquanto a matéria normal 
compõe 5%. Sabe-se pouco, ou quase nada, sobre ela. Não interage com matéria normal, nem 
consigo mesma. É uma matéria invisível, mas sabe-se que existe porque a luz desvia dela. Mais 
detalhes em: <https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy>. Acesso em: 
fevereiro 2017.	
40 KEENAN, T.; STEYERL, H. Op. cit. Citação no original: “Most documents never become 
evidence of anything in an institutional sense. The ones that do are already a privileged minority. 
Most documents share the fate of most images and remain unseen, because there is a massive 
oversaturation of visual material. They are the dark matter of the visual world, the stuff that 
actually causes it to expand and disintegrate at a speed that hasn’t yet been properly understood”. 
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redistribuição desse controle, ou melhor, dessas decisões e difusões, é almejada. 

Além disso, temos que repensar não só o que precisa ser documentado e de que 

formas, mas também como esses documentos serão acessados. Como pode ser 

facilitado o acesso a documentos e suas aproximações, leituras e abordagens, 

porque – como já vimos – muitos documentos atualmente são produzidos por 

máquinas, para máquinas e são invisíveis aos olhos humanos, passando alheios a 

nós. 

 
Mas a totalidade desse arquivo não está adaptada à percepção humana, ou pelo 
menos não à percepção individual. Como todas as bases de dados de grande 
escala – incluindo os arquivos sírios do WikiLeaks – toma a forma de uma arca 
do tesouro de informação sem (ou com muito pouca) narrativa, fundamentação ou 
interpretação. Pode ser parcialmente visível para o público, mas não 
necessariamente inteiramente inteligível. Ela permanece parcialmente inacessível, 
não por meio de exclusão, mas porque sobrepuja a capacidade perceptiva e a 
atenção de qualquer indivíduo.41  

 

 Hito Steyerl reconhece a potência das organizações independentes, das 

redes que se criam e que tomam os documentos, as informações e se apropriam 

deles para tentar organizar uma maior igualdade de acesso, por exemplo. A própria 

virada que a era digital tornou possível, que transformou meros receptores em 

possíveis produtores, é reconhecida por Steyerl como extremamente relevante, 

mesmo que tenhamos que estar atentos às suas consequências em vários níveis.  

 
'O evento' está acontecendo através de diferentes plataformas e networks, como 
uma pilha de ações, imagens e loops de retroalimentação viajando da nuvem ao 
asfalto. Às vezes é até engraçado: em alguns protestos contemporâneos há cinco 
mascarado(a)s com um tablet para cada um manifestante sem. A rua começa a 
parecer uma mistura entre uma feira de eletrônicos e uma galeria de Grandes 
Mestres da pintura, com centenas de tablets reluzentes suspensos sobre as 
cabeças. Os tablets substituíram as bandeiras ou os cartazes de protesto. Na 
verdade, é uma expressão bem clara do que as pessoas estão fazendo: elas 
reenquadram e reeditam a realidade, em tempo real, nas ruas42. 

																																																								
41 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação original:."But the entirety of this archive is not 
adapted to human perception, or at least not to individual perception. Like all large-scale 
databases—including WikiLeaks’ Syria files—it takes the form of a trove of information without 
(or with very little) narrative, substantiation, or interpretation. It may be partly visible to the 
public, but not necessarily entirely intelligible. It remains partly inaccessible, not by means of 
exclusion, but because it overwhelms the perceptual capacity and attention span of any single 
individual". 
42 STEYERL, H. Op. cit.. Tradução nossa. Citação no original: "The event is being made across 
different platforms and networks, as a stack of actions, images, and feedback loops, traveling from 
cloud to cobblestone. Sometimes this looks rather funny: in some contemporary riots there are five 
masked people with a tablet device for each protester without one. The street starts to look like a 
mix between an electronics fair and an Old Masters painting gallery with hundreds of glowing 
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Não é apenas a arte, nem são apenas os artistas que produzem e pós-produzem a 

realidade (como é debatido em trabalhos como Pós-produção, de Nicolas 

Bourriaud) – praticamente qualquer pessoa pode tomar consciência de sua própria 

capacidade de produzir e pós-produzir realidades outras. Essa possibilidade, 

porém, acarreta responsabilidades e consequências. A viabilidade para a 

manufatura e a propagação de imagens e documentos pode ser produtiva e potente, 

mas também corre-se o risco de facilitar rastreamentos, análise de dados, toda sorte 

de vigilância, controle e mesmo eventuais capturas. Sabemos que todo esse trânsito 

de documentos facilita o mapeamento que alimenta análises de mercado com 

criação de perfis de consumidores, por exemplo. Mas não só. Para dar uma ideia da 

dimensão do assunto e fazer a ponte para o próximo capítulo, tomaremos 

emprestadas as palavras diretas e simples da teórica das mídias Wendy Hui Kyong 

Chun, na página a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																																																																																																																								
tablets held up high above heads. Tablets have replaced flags or protest signs. Actually, it is a very 
clear expression of what people are doing: they reframe and re-edit reality, in real time, out in the 
streets". 
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Você. Para onde quer que você se volte, é 
tudo sobre você – e o futuro. Você, o 
produtor. Mesmo tendo desligado a 
televisão, ou ao menos adicionado nela o 
YouTube, você colabora, você se 
comunica, você 'linka', faz downloads e 
interage. Junto com conhecidos, 
desconhecidos ou talvez outros 
irreconhecíveis, você 'tuíta', você marca, 
você faz resenhas, você compra e você 
clica, construindo redes globais, 
construindo comunidades, construindo 
bases de dados sobre bases de dados de 
vestígios. Você é o motor por trás das 
novas tecnologias, produzindo conteúdo 
livre e gratuitamente, construindo o futuro 
livre e gratuitamente, exaurindo-se e 
exaurindo os outros livre e gratuitamente. 
Empoderada, empoderado. Na nuvem. 
Dizendo ao Facebook e a todos os seus 
"amigos" o que você está pensando. 
Quem precisa de vigilância quando você 
documenta sua vida constantemente43? 
	

																																																								
43 CHUN, W. Programmed Visions: Software and Memory. The MIT Press, 2011, p.13. Tradução 
nossa. Citação no original: "You. Everywhere you turn, it ’ s all about you — and the future. You, 
the producer. Having turned off the boob tube, or at least added YouTube, you collaborate, you 
communicate, you link in, you download, and you interact. Together, with known, unknown, or 
perhaps unknowable others you tweet, you tag, you review, you buy, and you click, building 
global networks, building community, building databases upon databases of traces. You are the 
engine behind new technologies, freely producing content, freely building the future, freely 
exhausting yourself and others. Empowered. In the cloud. Telling Facebook and all your “ friends 
” what ’ s on your mind. Who needs surveillance when you constantly document your life?” 
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O objeto que existe em movimento abrange diferentes pontos, relações e existências [...]. 
Como o arquivo digital, a cópia pirata, o ícone, ou o capital, ele se reproduz, viaja e 
acelera, constantemente negociando os diferentes suportes que permitem seu movimento. 
Ao ocupar esses diferentes espaços e formas, ele está sempre se reconstituindo. Ele não 
tem uma existência singular autônoma; só é ativado na rede de nódulos e nos canais de 
transporte.  

[...] 

O objeto em movimento [...] [é] completamente transparente e completamente mediado. 
Transparente porque ignora as diferentes instâncias e corporificações que requerem que 
ele exista através de uma infraestrutura material. E mediado por sua dependência dessas 
múltiplas partes para existir.1 

 

     Ceci Moss e Tim Steer 

																																																								
1 MOSS, C.; STEER, T. Texto de curadoria para a exposição Motion, que aconteceu entre 7 de 
maio e 23 de junho de 2012 na galeria Seventeen, em Londres. Mencionado por Hito Steyerl em 
"Proxy Politics", E-Flux Journal # 60 - December 2014. Citação no original: “The object that 
exists in motion spans different points, relations and existences but always remains the same thing. 
Like the digital file, the bootlegged copy, the icon, or Capital it reproduces, travels and accelerates, 
constantly negotiating the different supports that enable its movement. As it occupies these 
different spaces and forms it is always reconstituting itself. It doesn’t have an autonomous singular 
existence; it is only ever activated within the network of nodes and channels of transportation. The 
object in motion ... It’s both completely transparent and completely mediated. Transparent because 
it ignores the different instantiations and embodiments that require it to exist across a material 
infrastructure and mediated because of its dependency on these multiple parts to exist at all.” 
Disponível em: http://www.seventeengallery.com/exhibitions/motion-ceci-moss-tim-steer/. Acesso 
em: fevereiro 2017 
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 (Fig. 1) 
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 Parkour vem do francês parcours du combattant, um método militar de 

treinamento por obstáculos: o percurso do combatente. Foi o francês David Belle 

que, a partir de experiências de seu pai ex-combatente, desenvolveu o parkour na 

década de 80 como uma atividade que geralmente se dá num espaço urbano 

complexo. Fazendo uso apenas de seus corpos, sem aparatos ou equipamentos 

externos, os praticantes do parkour se lançam nos meandros arquitetônicos da 

cidade. Eles correm, escalam, pulam, rolam, fazem acrobacias; o que for mais 

adequado ou mesmo desafiador à relação entre um corpo e um obstáculo 

específicos. "O parkour envolve olhar para um ambiente de uma nova maneira, 

imaginando o potencial de navegá-lo, movimentando-se em torno, através, por 

dentro, por baixo ou por cima de seus recursos"2. Esses "recursos", obstruções 

dadas pelos espaços urbanos, podem ser prédios, telhados, rampas, muros, pontes, 

parques infantis ou, como no exemplo visto na figura da página anterior, 

escombros de combates bélicos – caso em que a atividade, que em dado momento 

ganhou ares de "esporte radical", retorna à semântica da guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Parkour>. Acesso em: fevereiro 2017. 
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(Fig. 2)            
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 Em 2014, o Van Abbemuseum (Eindhoven, Holanda) dedicou uma 

retrospectiva a Hito Steyerl. A exposição consistia em um grande número de 

trabalhos e deu origem a um livro-catálogo robusto, composto por ensaios sobre a 

obra audiovisual da artista e por uma generosa quantidade de frames dos seus 

filmes abordados. Ao longo do livro, a arquitetura da exposição é mencionada 

como um fator fundamental de diálogo conceitual com a obra. A expografia (Fig. 

2) foi concebida como uma "especulação arquitetônica": um percurso (parcours) 

que perturbasse a circulação do visitante, ativando uma reflexão sobre a política 

do espaço do museu e a própria relação entre espectador, obra e museu. O trajeto 

da exposição se dava em loop. Uma narrativa circular era construída a partir das 

várias obras (ambientes), que se desdobravam como capítulos e obstáculos. Ao 

mesmo tempo, esses ambientes permitiam que cada obra fosse experienciada 

individualmente. "Parcialmente escondidos entre e por trás de separações físicas, 

os trabalhos cria[va]m uma nova estrutura através da qual o público gradualmente 

desaparecia, ele mesmo, dentro da exposição."3 Dessa forma, os espectadores 

imergiam no espaço e mesclavam-se aos ambientes, transformando-se em dados 

incorporados à situação expográfica. E o que esses percursos e as formas como 

são percorridos nos dizem? Podemos considerar que a (des)organização 

arquitetônica de um espaço é capaz de perturbar caminhos previsíveis, bem 

delimitados e já traçados, repetidamente percorridos. Sendo assim, se algumas 

reconfigurações intencionais dos espaços podem fazer descarrilhar de caminhos 

de circulação pré-codificados, é possível fazer paralelos com a interferência no 

tráfico de informações digitais. Paul Preciado nos lembra que "[a] arquitetura do 

corpo é política", mas não só. Toda "[a] arquitetura é política. É ela que organiza 

as práticas e as qualifica: públicas ou privadas, institucionais ou domésticas, 

sociais ou íntimas."4 Portanto, se "a arquitetura do corpo é política", a arquitetura, 

a engenharia e o design que envolvem as informações digitais também o são. O 

trânsito das informações, seus percursos e velocidades; o trânsito dos corpos, sua 

luta mutatória e migratória pela sobrevivência; o trânsito da obra de arte, suas 

																																																								
3 STUDIO MIESSEN. In: Too Much World: The Films of Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 
2014, p. 250. Texto relativo à expografia da exposição. Tradução nossa. Citação no original: 
“Partially hidden between and behind physical separations, the works create a new spatial 
framework through which the audience gradually disappears into the exhibition itself”. 
4 PRECIADO, B. Manifesto Contrasexual. São Paulo: N-1, 2014, p. 31.	
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migrações por diferentes suportes e espaços expositivos podem então ser pensados 

em analogia. 

 Nick Aikens e Annie Fletcher, em texto introdutório ao livro-catálogo 

mencionado, chamam atenção para a interconectividade estrutural e conceitual 

que há entre os  diferentes trabalhos de Hito Steyerl. Suas ideias circulam, sofrem 

mutação e reemergem em formas variadas. São "ideias que fluem da página para a 

tela [para a sala de conferências e para o espaço expositivo] e vice-versa". São 

retroalimentações em loop de elementos que migram entre vários meios (mídias). 

Nas palavras de Aikens e Fletcher, que na verdade discorrem sobre os conteúdos 

que Steyerl aborda, podemos ver refletida a própria imagem (os processos e as 

formas) da obra da artista: 
 

Seus filmes e escritos oferecem uma análise astuta, provocativa e frequentemente 
engraçada da velocidade nauseante na qual as imagens e os dados são 
reconfigurados, alterados e dispersados repetidamente, acelerando-se ao infinito 
ou colidindo e se despedaçando.5 

 
 
 Sim, Steyerl faz ensaios visuais, textuais e performáticos sobre como 

imagens e informações são "reconfiguradas, alteradas e dispersadas" em circuitos 

frenéticos que as replicam, distorcem e fragmentam. Sua prática, porém, não opta 

por análises frias e distanciadas desses assuntos. Ao contrário, a forma reflexiva 

de sua obra se cola aos temas, meios e formatos; adere à dispersão e à 

fragmentação que comenta. Sua capacidade de percorrer caminhos por entre esses 

cacos e escombros da cultura, de recolher alguns deles e remontá-los com 

liberdade e senso de humor delirante, permite que a forma e o conteúdo de seus 

trabalhos se engajem num jogo constante de contaminação mútua, reflexão e 

refração. Para pensar esse jogo de reverberação e adaptação entre forma e 

conteúdo, podemos recorrer à famosa fala de Bruce Lee, que aparece em áudio no 

início do vídeo Liquidity Inc. (2014), de Steyerl. É o trecho de uma entrevista:  

Esvazie sua mente. Seja informe, sem contornos – como a água. Se você põe 
água em um copo, ela se torna o copo. Você põe água em uma garrafa, ela se 

																																																								
5 AIKENS, N.; FLETCHER, A. Introduction. In: Too Much World: The Films of Hito Steyerl. 
Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 7. Tradução nossa. Citação no original: Her films and writing 
offer an astute, provocative and often funny analysis of the dizzying speed with which images and 
data are reconfigured, altered and dispersed, and then over again, accelerating into infinity or 
crashing and falling apart. 
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torna a garrafa. Você põe em uma chaleira, ela se torna a chaleira. A água pode 
fluir ou colidir. Seja água, meu amigo.6 
 

 
Hito Steyerl, Liquidity Inc., 2014 (Fig. 3) 

 

 
Hito Steyerl, Liquidity Inc., 2014. Vista da instalação (Fig. 4) 

																																																								
6 LEE, B. Tradução nossa. Trecho de entrevista realizada com Bruce Lee, por John Little, em 
1965. Citação no original: “Empty your mind. Be formless, shapeless - like water. If you put water 
into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a 
teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend”. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=vBT36Td-GuY>. Acesso em: 12 dezembro 2016.  
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Hito Steyerl, Liquidity Inc., 2014 (Fig. 5)       

 

 
Hito Steyerl, Liquidity Inc., 2014 (Fig. 6)       
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Eu sou liquidez incorporada 

 Ao longo de Liquidity Inc., a fala de Bruce Lee aparece em áudio e 

vídeo, na tela de um I-phone. Aparece em loop, sampleada, e o som se torna 

uma música feita de distorções de áudio em autotune, recurso já bastante 

difundido em virais que fazem sucesso pela internet. Em outro momento, a 

personagem é a própria água: "Eu sou liquidez incorporada como arco-íris 

torrent tsunami nuvem capital sangue lágrimas clima risco inundação 

vazamento gelo onda fluxo números" (Fig. 6). 7  Mas há também outros 

personagens. Um deles é Jacob Woods, que fala de algumas transformações em 

sua vida, principalmente sobre ter largado o mercado financeiro quando o banco 

em que trabalhava faliu, em 2008. "É muito fluido. É tipo que nem lutar." Jacob 

passou a treinar jiu-jitsu e tornou-se um lutador de MMA: "Você tem que se 

adaptar ao que estiver acontecendo." De certa forma, adaptar-se ao que acontece 

também é o que Hito Steyerl busca fazer em seus trabalhos; seus filmes, 

performances e textos frequentemente são seres estranhos que assumem as 

formas das coisas de que tratam. No caso de Liquidity Inc., videoinstalação (Fig. 

4), a forma assumida é muito mais que o "suporte" vídeo exibido em um espaço 

expositivo: a forma é a imprevisibilidade e a maleabilidade da água, o tempo 

fraturado da internet e das ondas que quebram sem compasso definido. A 

própria liquidez que Liquitidy Inc. evoca pode ser abordada por vários aspectos. 

Um deles certamente é a instabilidade experienciada quando se vive à mercê da 

fluidez e das correntes imprevisíveis do capital. “'Seja água!' torna-se uma 

metáfora para uma existência material na alteração irracional dos laços 

econômicos, para uma subjetividade amorfa que nada nos rios do capital", 

escreve o curador Alexander Koch.8 Gifs animados de tsunamis-hokusai, em 

loop e cores flúor, invadem telas sobre telas sobre telas, gifs-en-abyme. As 

correntes marítimas vêm e vão levadas pelos ventos repentinos de disputas 

político-econômicas. Os mesmos ventos incidem sobre os territórios de um 

mapa-múndi esquizofrênico, mas ainda assim bem-humorado (Fig. 3, cap.1, 

																																																								
7 Texto que aparece em Liquidity Inc. Tradução nossa. No original: “I am liquidity incorporated as 
rainbow torrent tsunami cloud capital blood tears weather risk flood leak ice wave flow numbers”. 
8 KOCH, A. Texto da exposição Left to our own devices, de Hito Steyerl, KOW Gallery, Berlim, 
2015. Citação no original: “Be water becomes a metaphor for a material existence in the 
irrational alternation of economic tides, for an amorphous subjectivity swimming in the river 
of capital”. Disponível em: <http://www.kow-berlin.info/exhibitions/hito_steyerl>. Acesso em: 
17 junho 2016.	
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p. 30). A metáfora da água para o fluxo livre do capital também pode ser 

aproveitada para a ideia de circulação e transformação dos diferentes estados da 

matéria (ou da informação). Como sugere Sven Lütticken: 

 
[Em] Liquidity Inc., sujeito e objeto finalmente aparecem igualmente enredados 
numa dialética entre liquefação e solidificação; liquidação e cristalização. 
Liquidity Inc. é sobre esses estágios de transição entre os diferentes estados da 
matéria: entre água, gelo, capital, suor, vazamentos, polígonos, cristais líquidos e 
como eles estão sendo incorporados enquanto corpos e continuam se 
transformando continuamente.9 

 

 Amelia Groom, em entrevista com Hito Steyerl, menciona a fluidez e o 

movimento enquanto condições do modo capitalista, já que o mercado necessita 

dos “fluxos contínuos de novidade” e, portanto, as mercadorias estão em 

constante transfiguração, prontas para absorverem os medos e desejos dos 

consumidores, enquanto perpetuam mais medos e desejos.10 A crítica de arte 

alerta, contudo, para os movimentos líquidos que desviam das capturas. São 

pequenas infiltrações e vazamentos: a liquidez também pode existir nessas formas 

inesperadas e desconcertantes. 

 O título Liquidity Inc. é uma referência a um texto de Derrida, "Limited 

Inc a b c ...." (1977). Este, por sua vez, é uma resposta à crítica do filósofo 

americano John R. Searle direcionada ao texto "Signature Event Context", em que 

Derrida analisa a teoria do ato ilocucionário de J. L. Austin em How To Do Things 

With Words, segundo a qual: "locução é o que é dito, ilocução o que é pretendido 

e perlocução o que acontece como resultado". Ao evocar a referência, Lütticken 

cita Steyerl: 
Derrida zomba da visão pragmática de [John R.] Searle sobre o que a língua faz, 
estabelecendo contratos, casamentos e por aí vai: a seu ver, é impossível prever 
ou controlar totalmente o que a linguagem faz. Ela faz algo, mas quem sabe o 
quê? O mesmo acontece com a incorporação do digital. Quem sabe o que 
acontece se a Dow Jones e o clima estiverem ligados através de sistemas de 
instabilidade estrutural e como um pode afetar o outro – ou não? Podemos querer 
reconsiderar as questões de Derrida e Searle em relação ao código também: o 

																																																								
9 LÜTTICKEN, S. Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future. In: Too Much World: The 
Filmes by Hito Steyerl. Berlin: Sternberg Press, 2014, p. 51. Citação no original: “[In] Liquidity 
Inc. subject and object finally appear equally enmeshed in a dialectic of liquefaction and 
solidification; of liquidation and crystallization. Liquidity Inc. ‘is all about these stages of 
transition between different states of matter: between water, ice, capital, sweat, leaks, polygons, 
liquid crystal and how they are being incorporated as bodies and then keep transforming over and 
over again”. 
10 GROOM, A. Entrevista com Hito Steyerl. Disponível em: <http://ameliagroom.com/interview-
with-hito-steyerl/>. Acesso em: 03 março 2017. 
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código [de programação] definitivamente faz alguma coisa – mas nós realmente 
sabemos o quê? O que diabos o trading de alta frequência [ou HFT] realmente 
faz? O que esses bots estão fazendo, conversando uns com os outros e enviando 
spam para o esquecimento ou para o êxtase maquínicos?11 
 

 As especulações de Hito Steyerl a respeito desses circuitos e trânsitos de 

imagens e informações leva ao termo "circulacionismo" (circulationism), que é 

mencionado em um texto de 2013, "Too Much World: Is The Internet Dead?". 

Circulacionismo seria uma condição de fluxo livre, acelerado e multidirecional de 

informações em trânsito, que nos circunscrevem e rodeiam. A informação, neste 

caso, é entendida como o que tem a capacidade de circular. A arquitetura da 

internet, com toda sua materialidade existente (os cabos de fibra ótica são apenas 

um exemplo), é o espaço do trânsito frenético de dados que, ao se moverem, se 

transformam e transformam seu entorno. As pessoas também, atualmente, estão 

investidas nessa circulação. Para além da ideia de que temos informação gravada 

em nossos DNAs, na era digital são os nossos corpos, imagens, vozes e opiniões 

que são tomados como dados e criam vida própria. Nessas circunstâncias, nós 

também nos transformamos em informação, independente de quais códigos 

genéticos carreguemos. Nós também nos tornamos objetos (dado-informação-

imagem) imbricados nas relações entre máquina, "corpo, mundo material e 

virtual" e suas fronteiras fluidas, como sugerem Nick Aikens e Annie Fletcher. 

Mas não é apenas o mundo "real" que é capturado e transformado em informação 

digital. As próprias existências digitais deslizam das telas e de toda sorte de 

dispositivos para fora, criando interferências definidoras de experiências, 

causando efeitos em nossos padrões de pensamento, comportamento e 

linguagem.12  

 Uma vez que informações digitais estão aí configurando as realidades 

constantemente, como podemos atuar sobre elas? Qual arquitetura é investida no 

circuito das informações atualmente e como podemos reconfigurar ou curto 

																																																								
11 STEYERL, H. apud LÜTTICKEN, S. Op. cit., p. 53. Tradução nossa. Citação no original: 
“Derrida scoffs at Searle´s pragmatic view of what language does, establishing contracts, 
marriages and such: in his view it is impossible to predict or fully control what language does. It 
does do something, but who knows what? The same happens with the incorporation of the digital. 
Who knows what happens if the Dow Jones and the weather were linked via systems of structural 
instability and how one might affect the other – or not. We might want to reconsider both 
Derrida’s and Searle’s questions in relation to code too: code definitely does something – but do 
we really know what it is? What the hell does high frequency trading really do? What are these 
bots doing chatting with one another and spamming each other into machinic oblivion or ecstasy?” 
12 AIKENS, N.; FLETCHER, A. Op. cit. 
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circuitar estruturas dadas a partir da recombinação de seus elementos? Sven 

Lütticken nota que Hito Steyerl trata arquivos digitais como escrita, "textos a 

serem apropriados e deturpados" e considera que "[re]escrever imagens dessa 

forma é o circulacionismo em ação." Para ele, essa prática "não é sobre feitura, 

mas sobre revelar as possibilidades da pós-produção."13 

 

Erro e detrito 

 Em uma conversa com Hito Steyerl14, o artista e escritor Daniel Rourke 

menciona as "alusões ao excesso e aos detritos" que a alemã faz em seus 

trabalhos. Algo da "estética glitch"15, ele diz, aparece em suas obras. Ele não se 

refere literalmente ao glitch digital, apenas. Refere-se também à ideia de erro em 

geral: falha, deslize, mau funcionamento, perturbação.  

 O erro, que não se encerra enquanto desvio, "é um estado constitutivo e 

fundamental do dispositivo. Não conhecemos um dispositivo até conhecer os seus 

estados de erro (...); sem a definição de erro, sequer temos conhecimento seguro 

de o que seria uma operação normal", afirma José Carlos Fernandes em sua 

elucidativa dissertação de mestrado, A estética do erro digital, 2010.16 É pela 

diferença que tomamos conhecimento da norma. Essa diferença pode ser 

espontânea ou induzida. A partir do erro de um dispositivo, tomamos 

conhecimento do funcionamento e a "ilusão de virtualidade é perdida: nossa 

atenção volta-se para as camadas de hardware e software em que a informática se 

processa e que são ocultadas em sua operação normal."17 Partindo de uma vasta 

bibliografia de estudos dos meios digitais, Fernandes argumenta que a revelação 

do dispositivo, a partir do erro, faz-nos confrontar a "materialidade da 

informática". Por exemplo: o erro pode ser evidenciado por um objeto ou aparelho 

deslocado de sua função ou contexto. Pode também acontecer na pós vida de uma 

																																																								
13 LÜTTICKEN, S. Op. cit., p. 55. Citação no original: “(...) treating digital files as writing, as 
texts to be appropriated and detourned. Rewriting images in this manner is circulationism in 
action: [...] circulationism is not about making, but about revelling in the possibilities of 
postproduction”. 
14  ROURKE, D.; STEYERL, H. Rhizome, Março de 2013. Disponível em: 
<http://rhizome.org/editorial/2013/mar/28/artifacts/>. Acesso em: 23 fevereiro 2017. 
15 O glitch é um erro digital, uma falha ocorrida em um sistema sem nenhuma causa explícita. 
Chama-se de glitch art  a arte que se apropria esteticamente do erro do sistema ou da máquina. 
16 FERNANDES, J., A estética do erro digital, 2010. Dissertação de mestrado. PUC-SP, 2010. 
17 Ibid., p. 36.	
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coisa, em seu estado obsoleto – já que escombros, em geral, não se prestam à 

funcionalidade.  

 O erro digital gera uma imagem corrompida. Esse desvio da imagem 

esperada, por sua vez, "chama atenção para o código binário da imagem"18. Da 

mesma maneira, "um erro que faz um jogo ou um website funcionarem de formas 

radicalmente inesperadas chama atenção para o caráter computacional e 

algorítmico destes sistemas"19. A desobediência ao uso previsto de um dispositivo 

também evidencia sua constituição e suas capacidades, portanto, sua 

materialidade. 

 Essas "formas radicalmente inesperadas", imprevistas – esse descontrole 

da língua: o que ela faz? E do código de programação: o que meus comandos 

ativam na máquina e o que a máquina ativa em mim? – interessam Hito Steyerl na 

medida em que podem gerar fissuras de estranhamento nos códigos normativos. 

No diálogo com Daniel Rourke, a artista aborda a questão do erro, da deturpação e 

da imprevisibilidade a partir dos trânsitos nos quais as informações digitais estão 

imbricadas, da forma como elas circulam: 

 

Um dos maiores equívocos a respeito da informação digital é que ela seria 
replicada de forma idêntica, sem perda ou transformação. Mas qualquer um que 
trabalhe com essas informações sabe que a prática digital é constituída – como 
talvez qualquer tecnologia – pelo mau funcionamento. As informações são 
constantemente convertidas para que se possa trabalhar com elas em diferentes 
plataformas e softwares. No meio do caminho elas são reformatadas, traduzidas, 
comprimidas ou às vezes até explodidas. São aumentadas ou diminuídas: elas 
mudam. Mudam seus formatos ou suportes, suas perspectivas ou contextos. 
 
A informação digital é, portanto, caracterizada pela transformação, degradação, 
circulação, mas também por sua habilidade surpreendente de sofrer mutações e 
produzir resultados imprevisíveis.20 

 

																																																								
18 Ibid., p. 36. 
19 Ibid., p. 36. 
20 ROURKE, D.; STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “One of the biggest 
misunderstandings about digital information is that it is replicated identically, without loss or 
transformation. But anyone who works with such information knows that digital practice is 
constituted – like perhaps any technology – by malfunction. One has to constantly convert 
information in order to work with it across different platforms and softwares and on the way it is 
reformatted, translated, compressed or sometimes even blown up, it is enhanced or diminished: it 
changes. It changes its format or container or outlook or context. Digital information is thus 
characterised by transformation, degradation, circulation, but also by its surprising ability to 
mutate and produce unpredictable results”.  
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Um exemplo de objetos caracterizados por sua capacidade de circulação, e dos 

quais Hito Steyerl se apropria, são os shunga. Tratam-se de xilogravuras eróticas 

extremamente populares no Japão durante a era Edo (1603-1868). Por envolverem 

conteúdo sexual e terem tanto apelo popular, sua existência estava sempre 

ameaçada pela censura oficial. Apesar disso, as gravuras eróticas japonesas – que 

eram feitas no modo de produção em massa – tiveram sobrevida e circularam 

massivamente como “mercadorias-imagem – proliferando-se e transmutando-se 

para além do controle estatal, frequentemente sem autoria evidente e sem 

proveniência rastreável”21. Sem dúvida, a eventual condição anônima e “nômade” 

das gravuras shunga facilitava sua capacidade de movimento e tornava sua 

sobrevivência e disseminação possíveis. Hito Steyerl usa uma dessas gravuras 

para desenvolver o trabalho que será descrito a seguir. 

 

Is the Internet úäCì@?ù.1HcpiÙîfê¿Dead 

 Tomemos as seguintes imagens: 

 

																																																								
21  GROOM, A. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: “(…) image-commodities – 
proliferating and mutating beyond state control, often without clear authorship or traceable 
provenance”. 
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   Hito Steyerl, Is the Internet úäCì@?ù.1HcpiÙîfê¿Dead, 2014 (Figs. 7 e 8) 

 Pode-se ver que a primeira e a segunda imagem não são a mesma. Mas 

também pode-se dizer que elas se relacionam via tradução (ou conversão). O que 

as conecta é a relação entre uma imagem e muitos caracteres reunidos, que vamos 

chamar aqui de texto. Parte desse texto é o que vemos na segunda imagem, que 

por sua vez é um print screen de um software de texto contendo um código que 

gera a primeira imagem. Com sorte, será possível esclarecer melhor essa relação, 

a seguir. 

 Como parte de uma exposição realizada no Institut of Contemporary Art 

(ICA) de Londres em 2014, Hito Steyerl fez duas versões de um mesmo trabalho. 

A partir de uma gravura do artista japonês Kitagawa Utamaro (1753 - 1806), a 

artista criou sua própria versão da imagem, com glitch. Para interferir na imagem 

de Utamaro, Steyerl usou uma versão digitalizada encontrada na internet. Ao 

incorporar um texto seu no código-fonte da imagem, a artista corrompeu-a 

intencionalmente e, assim, criou o glitch. Steyerl disponibilizou sua própria 

versão corrompida em dois formatos: a imagem impressa em pigmento digital e 

silkscreen (edição limitada) e sua versão gratuita e ilimitada, a ser baixada na 

internet, em forma de texto (código-fonte): um documento intitulado 

"utamaro6.txt."22 Para ver a imagem com glitch basta mudar a extensão do 

																																																								
22 Instrução e arquivo disponíveis no site da exposição, em: <https://www.ica.org.uk/shop/editions/hito-
steyerl-internet-c-1hcpi-f-dead-2014>. Acesso em: 05 janeiro 2017. 
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arquivo: de "txt" para "jpg". Instruções para o uso da versão digital encontram-se 

na página do ICA destinada ao trabalho: 23 

Instruções para a edição digital: 

• Baixe o texto fonte da imagem (clique com o botão direito e selecione 'salvar 
como') 

• Para abrir a imagem, mude a extensão do arquivo de '.txt' para '.jpg' 
• Abra a imagem em um aplicativo de visualização 

 Além de fazer a conversão texto-imagem para acessar a versão com glitch, 

pode-se também voltar à imagem de Utamaro. Quando acessamos o arquivo 

"utamaro6.txt", podemos encontrar o texto "intruso" que Steyerl havia inserido no 

código. Se retiramos esses trechos, podemos, enfim, reconstituir a imagem 

"original" de Utamaro, em jpeg (Fig. 9).  

 

 
    Imagem reconstituída e postada em um tumblr24 (Fig. 9) 

 

 

 

 
																																																								
23 Ibid. 
24 Disponível em: http://yearoftheglitch.tumblr.com/post/93145219361/phillip-stearns-hito-steyerl-
is-the-internet. Acesso em: 05 janeiro 2017 
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Breve interferência sobre jogos (ou sobre quando o ruído vira jogo) 
 
 

A consideração das modificações das estruturas de jogos ultrapassa o escopo deste artigo. 
Não obstante é necessário dizer que esta modificação envolve o problema da tradução 
entre jogos. As competências dos jogos, embora específicas, dada a sua limitação, tendem 
a interpenetrar-se. Há uma tendência para a antropofagia entre jogos. Nos espaços de 
interpenetração antropofágica de competências existe a possibilidade da tradução, e não 
existe fora desses espaços. E a tradução é sempre uma modificação de estruturas. Ela é 
um salto modificador entre universos. 
 

Vilém Flusser, esboço para “Jogos” 
 
O conceito de informação está intimamente relacionado com a ideia de transformação, 
emergência da novidade.25 (grifos dos autores) 
 

N. Fenzl & W. Hofkirchner, Emergence and Interaction of Natural Systems 
 

 

 Vilém Flusser, em esboço para sua coluna no Suplemento Literário do 

Estado de São Paulo (1967)26, especula sobre jogos: que cada jogo é constituído 

de um repertório e uma estrutura específicos, sendo que alguns jogos são abertos e 

outros são fechados. "Que um jogo esteja ‘fechado’ quando o repertório e a 

estrutura estiverem imutáveis, e do contrário que esteja ‘aberto’." Nos jogos 

abertos, o repertório pode ser aumentado e sua estrutura pode ser modificada. 

"Aumentar repertórios é incluir neles novos elementos" que antes existiam fora do 

jogo. Os elementos que não fazem parte do repertório de um jogo são chamados 

por Flusser de "ruídos para esse jogo":  

 
Repertórios são aumentados por transformação de ruídos em elementos do jogo. 
Esta transformação chama-se ‘poesia’ e os aumentadores do repertório chamam-
se ‘poetas’. [...] O mesmo processo, em outros contextos, pode ser chamado de 
‘informativo’, ou ‘negativamente entrópico’, porque aumenta o universo do jogo 
em detrimento do caos que o cerca.27 

 

																																																								
25 FENZL, N. Fenzl & HOFKIRCHNER, W. Emergence and Interaction of natural systems: the 
role of information, energy and matter in the perspective of a Unified Theory of Information Apud. 
PINEDA, J O C. Op. cit., p. 30. Tradução nossa. Citação no original: “The concept of information 
is closely related to the idea of transformation, emergence of novelty.” 
26 Em outubro de 2016 o Arquivo Vilém Flusser, em sua versão brasileira recentemente instalada 
em São Paulo, disponibilizou um esboço recém-descoberto de um texto de Flusser sobre jogos 
(agradeço à Suzana Macedo, que me encaminhou). A versão final do texto foi publicada no 
Suplemento Literário do Estado de São Paulo em 1967. Seu esboço, que contém diferenças em 
relação ao texto publicado, pode ser encontrado em: 
<http://www.arquivovilemflussersp.com.br/vilemflusser/blog/2016/10/31/disponibilizada-versao-
inedita-do-texto-jogos-de-vilem-flusser/>. Acesso em: fevereiro 2017 
27 FLUSSER, V. Jogos [esboço], 1967	
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 O filósofo considera também o movimento oposto: é possível diminuir 

repertórios de jogos abertos. Para isso, é preciso eliminar elementos do jogo e 

transformá-los em ruído. Flusser chama esse movimento de filosofia, que para ele 

é a crítica do jogo. Portanto, já que podemos pensar na filosofia enquanto crítica, 

acreditamos poder fazer também uma analogia entre jogo e arte.  

 Admitindo, porém, que a relação entre poesia e filosofia é muito mais 

complexa do que uma dualidade, Flusser nos lembra que também há elementos 

filosóficos (críticos) na poesia (arte), assim como pode haver elementos poéticos 

(artísticos) na filosofia (crítica). Para Flusser, a poesia, quando inclui ruídos no 

repertório e os transforma em elementos do jogo, tende a eliminar a redundância 

desses ruídos, agindo, assim, criticamente. E a filosofia, quando elimina 

elementos de um repertório, abre sulcos para que novos ruídos possam ser 

incorporados, criando, assim, espaços para outras possibilidades poéticas.28 

 Flusser aproxima o universo da incorporação de ruído à criação artística, 

portanto, comparando-a à noção de entropia negativa.29 Essa entropia negativa, 

para Flusser, é o que gera o aumento "do universo do jogo em detrimento do caos 

que o cerca". Ele considera que esse processo de incorporação de mais ruídos, 

transformados em elementos de jogo, também é informação. Desse modo, 

podemos dizer que acontece aí uma aproximação entre a incorporação de ruídos, o 

aumento de elementos, a criação artística, a informação, a manutenção da vida e a 

ideia de entropia negativa. 

 

Teorias da informação 

 Saindo do âmbito da filosofia ensaística e lúdica de Flusser, outros 

paralelos entre informação e entropia (mais remotos, desenvolvidos e 

consagrados) podem ser encontrados na esfera da ciência. Dois nomes 

determinantes para a virada informacional que ocorreu em meados do século XX 

são os de Claude Shannon, que desenvolveu a Teoria da Informação, e Norbert 

Wiener, inventor da Cibernética.30 Segundo o escritor James Gleick, tanto para 

																																																								
28 Aqui, gostaria de salientar que essa perspectiva de uma arte com criticalidade integrada é bem 
próxima da ideia evocada no capítulo 1, via Osborne, a partir da leitura que Benjamin faz do 
Romantismo Alemão de Jena. 
29 Erwin Schrödinger atribui nada menos que a propagação da vida a essa mesma entropia 
negativa, em O que é vida?, texto baseado em palestras de 1943. 
30 Segundo James Gleick (2011, p. 245): "Cybernetics was a coinage, future buzzword, proposed 
field of study, would-be philosophical movement entirely conceived by this brilliant and prickly 
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Wiener quanto para Shannon, são centrais os conceitos de "estrutura, padrão, 

entropia, ruído, transmissor, receptor e código", quando interpretados 

propriamente. 31 Ambas as pesquisas são consideradas fundamentais para os 

desenvolvimentos da informação digital e da informática que se dariam nas 

próximas décadas. Essas pesquisas científicas inovadoras, com teores 

transdisciplinares, estavam sendo fervorosamente debatidas durante os anos de 

1950 e seus desdobramentos culminariam na era digital que ainda estamos 

presenciando e tentando compreender. Muito se discute sobre a complexidade que 

envolve o termo e o tema "informação". Para o estudioso das mídias McKenzie 

Wark, "é um termo escorregadio que significa, ao mesmo tempo, ordem, entropia 

negativa, forma, por um lado, e algo como sinal, ou comunicação, por outro."32  

 A teórica italiana Tiziana Terranova, no primeiro capítulo de seu livro 

Network Cultures (2004), discute as teorias da informação como foram sendo 

delineadas em meados do século XX, principalmente a partir de Shannon e 

Wiener. Ela chama atenção para o conceito moderno e cientificista de informação, 

que tem uma natureza híbrida, multidisciplinar, envolvendo engenharia, 

matemática, estatística, física, biologia e sociologia. Essas teorias nascem em um 

momento em que as principais mídias de massa modernas (telegrafia, telefonia, 

rádio, televisão) estavam em emergência e grande desenvolvimento. Em 

decorrência, em grande medida, das duas guerras mundiais, alguns países como 
																																																																																																																																																								
thinker. The word he took from the Greek for steersman: κυβερνιτησ, kubernites, from which 
comes also (not coincidentally) the word governor. He meant cybernetics to be a field that would 
synthesize the study of communication and control, also the study of human and machine. (...) 
Cybernetics, [Wiener] wrote in his memoirs, amounted to “a new interpretation of man, of man’s 
knowledge of the universe, and of society.” Where Shannon saw himself as a mathematician and 
an engineer, Wiener considered himself foremost a philosopher, and from his fire-control work he 
drew philosophical lessons about purpose and behavior." 
31 GLEICK, J. The Information: A History, a Theory, a Flood. Pantheon Books, 2011, p. 278. 
Adaptação da citação, no original: “The concepts of structure, pattern, entropy, noise, transmitter, 
receiver, and code are (when properly interpreted) central to both”. Convém mencionar que são 
termos bastante característicos de uma época em que o tema da informação exerceu grande 
influência sobre os estudos da comunicação, muito a partir da semiótica e dos estudos da 
linguagem. Mesmo as palavras escolhidas por Flusser em seu esboço sobre jogos parecem refletir 
esse contexto da época. Atualmente, a revolucão digital coloca a discussão em outros termos. Ao 
mesmo tempo, estudos das mídias nos últimos 20 anos têm constantemente retornado às questões 
impulsionadas pela virada informacional nos anos 50. Essas, por serem pesquisas científicas 
embrionárias da lógica digital, têm sido amplamente retomadas para pensar organizações políticas 
e sociais em um mundo digitalizado. 
32 WARK, M. Wendy Chun, on software and the machine. In: publicseminar.org, 2015. Tradução 
nossa. Citação no original: “Information is a slippery term, meaning both order, neg-entropy, form, 
on the one hand, and something like signal or communication on the other. These are related 
aspects of the same (very strange) phenomena, but not the same”. Disponível em: <	
http://www.publicseminar.org/2015/07/wendy-chun-on-software-and-the-
machine/#.WOF4PRIrKHo>. Acesso em: fevereiro 2017. 
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Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão investiram dinheiro e pesquisa 

massivos em tecnologias de comunicação que pudessem auxiliar na disputa. 

Como Terranova observa, essas mídias modernas não usavam o código da 

linguagem cotidiana, como a prensa e a escrita faziam, mas lançavam mão de 

"processos físicos mais rápidos que a percepção humana e que só são suscetíveis 

de formulação no código da matemática moderna."33 A italiana evoca o teórico 

das mídias Friedrich Kittler, o qual sugere que talvez tenha sido com a telegrafia e 

suas ondas eletromagnéticas que a informação tenha sido abstraída pela primeira 

vez. Desde então, uma série de desenvolvimentos tecnológicos foi consolidando 

os novos meios enquanto abstração pura, virtualidade e desmaterialização. 

Atualmente, o desafio é oposto: lembrar que os pulsos elétricos, as imagens, as 

ondas e as frequências, por mais impalpáveis que sejam, e por mais invisíveis que 

pareçam seus processos, trazem consequências materiais definidoras de mundos.  

 Sem dúvida, o assunto demanda grande aprofundamento para ser 

compreendido, e dele pode derivar uma pesquisa extensa. Devido à consciência 

dessa dificuldade, optou-se, aqui, por um recorte objetivo e funcional: as próximas 

linhas vão limitar-se a abordagens breves e incompletas da Teoria da Informação 

de Shannon, na relação que estabelece entre as noções de informação, sinal e 

ruído. São assuntos difíceis e nebulosos, que envolvem altos níveis de 

conhecimento em matemática, física e engenharia eletrônica, o que limita nossa 

abordagem. Tiziana Terranova, na introdução de Network Culture, chega a 

apelidar a Teoria da Informação de uma "entidade física misteriosa."34 Como não 

se pretende, neste trabalho, desvendar nenhuma entidade física – misteriosa ou 

não – as noções mencionadas serão tratadas estrategicamente, servindo-nos 

apenas como base para abordar reflexões posteriores que envolvem a relação 

sinal-ruído e a materialidade da informação.  

 

Informação e ruído 
A matéria-prima estendia-se por todo lado, brilhando e zumbindo na paisagem do início 
do século XX, cartas e mensagens, sons e imagens, notícias e instruções, figuras e fatos, 
sinais e signos: uma mistura de espécies afins. Elas estavam em trânsito, por correio ou 
cabo ou onda eletromagnética. Mas nenhuma única palavra denotava tudo isso. (...) 
Shannon escreveu a Vannevar Bush no MIT, em 1939, "Eu estive trabalhando na análise 

																																																								
33 TERRANOVA, T. Network Culture: Politics for the Information Age. Pluto Press, 2004. 
Tradução nossa. Citação no original: “(...) make use of physical processes which are faster than 
human perception and are only susceptible of formulation in the code of modern mathematics”.	
34 Ibid., p.3. Tradução nossa. Citação original: “(…) mysterious physical entity”. 
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de algumas propriedades fundamentais de sistemas gerais para a transmissão de 
inteligência." Inteligência: era um termo flexível, muito antigo. (...) Alguns engenheiros, 
especialmente nos laboratórios telefônicos, começaram a falar em informação. Eles 
usavam a palavra de forma a sugerir algo técnico: quantidade de informação, ou medida 
de informação. Shannon adotou esse uso. 
 Para fins da ciência, a informação tinha que significar algo especial. Três séculos antes, a 
nova disciplina da física não poderia prosseguir até que Isaac Newton apropriasse 
palavras que eram antigas e vagas – força, massa, movimento, e, até mesmo, tempo – e 
desse a elas novos significados. Newton transformou esses termos em quantidades, 
adequadas ao uso em fórmulas matemáticas.  (...) 
 Foi o mesmo com a informação. (...) [Q]uando a fizeram simples, destilada, contada em 
bits, a informação estava por todo canto. A teoria de Shannon fez uma ponte entre 
informação e incerteza; entre informação e entropia; e entre informação e caos. (...) O 
processamento de informação nasceu, junto com o armazenamento de informação e a 
recuperação de informação. As pessoas começaram a nomear um sucessor à Era do Ferro 
e à Era do Aço.35  

James Gleick, The Information: A History, a Theory, a Flood 
 
 

 Claude Shannon, engenheiro e matemático americano, cursou pós-

graduação na consagrada Universidade de Tecnologia de Massachusetts (MIT), na 

década de 1930. Posteriormente, voltou ao instituto como professor e pesquisador, 

entre os anos de 1956 e 1978. Nesse tempo de intervalo acadêmico, durante os 

anos 40, trabalhou como pesquisador para os laboratórios Bell de telefonia (Bell 

Telephone Laboratories). Lá, teve liberdade para desenvolver pesquisas em 

engenharia elétrica, sistemas de comunicação e criptografia que o levaram à sua 

célebre e influente Teoria da Informação. Publicada no Bell System Technical 

Journal em 1948, sob o título A Mathematical Theory of Communication (Teoria 

Matemática da Comunicação), sua pesquisa teve imediatamente um grande 

impacto no meio científico. Em 1949 foi publicada como livro, intitulado The 

Mathematical Theory of Communication, e acrescida de um artigo do cientista 

																																																								
35 GLEICK, J. Op. cit., p. 8. Tradução nossa. Citação no original: “The raw material lay all around, 
glistening and buzzing in the landscape of the early twentieth century, letters and messages, 
sounds and images, news and instructions, figures and facts, signals and signs: a hodgepodge of 
related species. They were on the move, by post or wire or electromagnetic wave. But no one word 
denoted all that stuff. (...) Shannon wrote to Vannevar Bush at MIT in 1939, “I have been working 
on an analysis of some of the fundamental properties of general systems for the transmission of 
intelligence.” Intelligence: that was a flexible term, very old. (...) A few engineers, especially in 
the telephone labs, began speaking of information. They used the word in a way suggesting 
something technical: quantity of information, or measure of information. Shannon adopted this 
usage. For the purposes of science, information had to mean something special. Three centuries 
earlier, the new discipline of physics could not proceed until Isaac Newton appropriated words that 
were ancient and vague—force, mass, motion, and even time—and gave them new meanings. 
Newton made these terms into quantities, suitable for use in mathematical formulas. (...) It was the 
same with information. (...) when it was made simple, distilled, counted in bits, information was 
found to be everywhere. Shannon’s theory made a bridge between information and uncertainty; 
between information and entropy; and between information and chaos. (...) Information processing 
was born, along with information storage and information retrieval. People began to name a 
successor to the Iron Age and the Steam Age”. 
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Warren Weaver, que buscava explicar a teoria de Shannon de uma forma menos 

técnica e mais acessível.  

 Foi com a pesquisa de Shannon que veio à tona o conceito de bit (binary 

digit) como unidade fundamental de informação; enquanto medida, o bit é a 

menor quantidade de informação possível. "O bit agora juntava-se à polegada, à 

libra, ao quarto e ao minuto como uma determinada quantidade – uma unidade 

fundamental de medida", afirma James Gleick em seu livro The Information: A 

History, a Theory, a Flood (2011). Para Shannon,  a informação estava associada 

à incerteza e à entropia. A incerteza de uma informação poderia ser medida por 

meio do número de mensagens possíveis, que, por sua vez, era calculado a partir 

de probabilidades estatísticas. Num dado sistema, se apenas uma mensagem é 

possível, não há incerteza, e portanto não há informação; não existe elemento 

novo, de surpresa. E se, nos termos de Shannon, informação é incerteza, surpresa, 

dificuldade e entropia – como afirma Gleick –, "o bit representa a quantidade de 

incerteza que existe no lançamento de uma moeda."36  

 O exemplo do lançamento de uma moeda é clássico para explicar parte da 

Teoria da Informação: se ambos os lados da moeda são iguais, só há uma 

possibilidade de resultado em 100% dos lançamentos da moeda. Aí não há 

incertezas, portanto, não há informações (0 bit de informação): "Quando existe 

certeza sobre qual símbolo vai ser transmitido, a entropia é zero"37, assim como a 

quantidade de informação. Já no exemplo de uma moeda que tenha dois lados 

diferentes, a chance de cada um dos lados se mostrar após o lançamento é de 50%. 

Neste caso, temos duas possibilidades e 1 bit de informação: o resultado será um 

(1) no universo de dois (2) possíveis. Quanto maior a possibilidade de resultados, 

mais incerteza, mais informação.  

 Para Wendy Chun, a definição de informação de Shannon enfatiza a 

comunicação: "a informação mede o que pode ser comunicado." Sendo assim, a 

comunicação é bem sucedida quando a transmissão da informação se dá com um 

mínimo de interferência externa. Nas palavras do próprio Shannon: 

 
																																																								
36  Ibid., p. 6. Tradução nossa. Citação no original: “(...) The bit now joined the inch, the pound, 
the quart, and the minute as a determinate quantity—a fundamental unit of measure. (...) As the 
smallest possible quantity of information, a bit represents the amount of uncertainty that exists in 
the flipping of a coin”.  
37 PINEDA, J. O. C. A entropia segundo Claude Shannon, p. 31. Dissertação de mestrado. PUC-
São Paulo, 2006. 
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O problema fundamental da comunicação é o de reproduzir em um ponto, exata 
ou aproximadamente, uma mensagem selecionada em outro ponto. [...] O aspecto 
significativo é que a mensagem é selecionada a partir de um conjunto de 
mensagens possíveis. O sistema deve ser projetado de modo a operar em função 
de cada seleção possível, não apenas aquela que será realmente escolhida, uma 
vez que isso é desconhecido no momento da concepção [do sistema].38 

 

 Fundamental à teoria do matemático é o fato de que a comunicação se dá 

na separação entre sinal e ruído. Para ele, a comunicação ideal acontece quando 

uma mensagem produzida em um ponto A é reproduzida em um ponto B sem 

perdas, ruídos ou distorções (ou com um mínimo possível dessas falhas e 

interferências). No sistema de comunicação descrito por Shannon, a fonte de ruído 

(noise source) é qualquer coisa que venha a corromper o sinal: "adições 

indesejadas, erros simples, perturbações aleatórias, estática, 'atmosfera', 

interferência e distorção." 39  É o que o filósofo francês Michel Serres 

posteriormente chamaria de "o demônio do ruído": uma interferência, um parasita 

ou um "terceiro homem" que chega para desestabilizar, obstruir ou interromper a 

comunicação. Para Serres, "uma comunicação bem sucedida é a exclusão do 

terceiro homem."40 

 Se a informação, à luz de Shannon, é o que se destaca do ruído, ela pode 

ser definida pela relação travada entre o sinal e o ruído (pela medida estatística de 

incerteza e entropia num dado sistema). Ou seja: a informação implica uma 

relação. E ainda, ao tomar a noção de informação de Shannon, que enfatiza a 

comunicação, podemos também considerá-la como uma mediação que possibilita 

contato. A informação pode ser "um som, uma imagem, uma cor e, claro, também 

palavras."41 A ideia de informação pode descrever muitos processos, mas talvez 

nenhum exemplo seja tão presente hoje quanto o da informação digital, em que as 

																																																								
38 SHANNON, C. apud CHUN, W. Programmed Visions: Software and Memory. The MIT Press, 
2011, p. 107. Citação no original: “the fundamental problem of communication is that of 
reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point . . . 
the significant aspect is that the actual message is one selected from a set of possible messages. 
The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will 
actually be chosen since this is unknown at the time of design. 
39 GLEICK, J. Op. cit., p. 232. Tradução nossa. Citação no original: “(...) unwanted additions, 
plain errors, random disturbances, static, “atmospherics,” interference, and distortion”. 
40 SERRES, M. Herme: Literature, Science, Philosophy. Ed. Josue V. Harari and David F. Bell. 
Baltimore: Johns Hopkins UP, 1982, p. 66-67. Tradução nossa. Citação em inglês: “(…) a 
successful communication is the exclusion of the third man”. 
41 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 14. Tradução nossa. Citação no original: “(...) a sound, an image, 
a colour, and of course also words”. 
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incontáveis operações complexas derivadas do código binário podem ler, 

armazenar e reproduzir uma série de meios expressivos diferentes.42  

 Wendy Chun, porém, alerta que os trânsitos e trocas de informações nas 

máquinas e entre máquinas não podem ser tão facilmente reduzidos ao código 

binário, a dígitos e abstrações matemáticas: "A informação que viaja através dos 

computadores não é 1s e 0s; sob os dígitos binários e a lógica reside um mundo 

confuso e ruidoso de sinais e interferência. A informação – se ela existe – está 

sempre corporificada, seja numa máquina ou num animal."43 

 

Um rosto/misturado_com_smartphone 
 

Mas a tecnologia raramente faz coisas por conta própria. A tecnologia é programada a 
partir de interesses conflitantes e por várias entidades, e política é uma questão de definir 
como separar o ruído da informação.44 

  Hito Steyerl, "Proxy Politics: Signal and Noise" 

 

Quem decide o que é sinal e o que é ruído?45 

  Hito Steyerl, "Proxy Politics: Signal and Noise" 

 

 Agora trataremos de um tipo muito específico de informação: a imagem 

digital fotográfica. Mesmo que o assunto já tenha sido apresentado no capítulo 2, 

é pertinente retomá-lo. Antes de prosseguir, gostaria de relembrar alguns pontos 

da discussão. 

 Podemos evocar rapidamente as digressões feitas em torno da imagem 

fotográfica, quando essa ainda era abordada principalmente em função de seu 

caráter indicial e de sua diferença em relação à pintura. Além dos comentários de 

André Bazin e Maya Deren, aos quais recorremos, não podemos esquecer de A 

câmara clara, famoso estudo de Roland Barthes sobre a fotografia.46 Essas 

																																																								
42 Agradeço ao Vinícius Portella pelas observações relativas a esse parágrafo.  
43 CHUN, W. Programmed Visions: Software and Memory. The MIT Press, 2011, p. 139. 
Tradução nossa. Citação no original: “The information travelling through computers is not 1s and 
0s; beneath binary digits and logic lies a messy, noisy world of signals and interference. 
Information – if it exists – is always embodied, whether in a machine or an animal.”  
44 STEYERL, H. Proxy politics: Signal and Noise. In: E-Flux Journal # 60 – December 2014. 
Tradução nossa. Citação no original: “But technology rarely does things on its own. Technology is 
programmed with conflicting goals and by many entities, and politics is a matter of defining how 
to separate its noise from its information”. 
45 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: “Who decides on signal vs. noise?" 
46 BARTHES, R. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984 
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abordagens, cada uma à sua maneira, queriam dar conta do que diferenciava a 

fotografia das outras imagens – sua especificidade. Por mais que, eventualmente, 

fosse reconhecido um grau de independência entre a fotografia e o objeto 

fotografado, a imagem fotográfica ainda carregava em si o "poder" de registrar e 

materializar uma organização espaço-temporal que jamais se repetiria. 

 Sabemos que, com o advento da imagem digital, essas relações se 

complicam. A difusão das imagens digitalmente construídas (de animações 

básicas a CGI, passando por after effects), enquanto entretenimento de massa, 

mostra-nos que as discussões há muito tiveram que ser redirecionadas. Sem 

dúvida, a relação estabelecida entre as imagens digitais e seus supostos referentes 

torna-se cada vez mais complexa ou mesmo inexistente. Muitas delas não são 

fotografias, uma vez que não são produzidas através das lentes de câmeras. Mas, 

nesta abordagem, podemos ainda nos ater a algo que é chamado de fotografia e 

que, ao mesmo tempo, vem redefinindo os paradigmas dessa natureza imagética. 

Refiro-me à chamada fotografia computacional47 e às tecnologias de câmeras 

acopladas a telefones. 

 Em seu texto “Proxy Politics”, Hito Steyerl questiona a natureza das 

imagens fotográficas captadas por smartphones, que são a grande maioria das 

fotografias que circulam hoje em dia nas redes sociais e em boa parte da 

comunicação de internet. Ela pergunta: no que consistem essas imagens, tão 

recorrentes em nossos meios e determinantes das nossas relações? Para responder, 

Steyerl menciona uma conversa que teve com um desenvolvedor de câmeras e 

softwares para smartphones: ele explica como a tecnologia empregada nas 

câmeras atuais mudou em relação à fotografia tradicional. As lentes pequenas e 

precárias dos dias de hoje, adaptadas para caberem nos telefones, são insuficientes 
																																																																																																																																																								
	
47 Katrina Sluis, que vem desenvolvendo uma pesquisa abrangente em torno das novas questões 
levantadas pela fotografia computacional, fala em uma softwarização da fotografia – que significa 
que atualmente a imagem fotográfica tem que lidar com uma "junção caótica de algoritmos, 
metadados, corpos e códigos (...)". Por exemplo, "com o ajuste de alguns metadados, uma imagem 
pode mudar sua velocidade, contexto e visibilidade". Portanto, as fotografias computacionais, para 
além de carregarem informações visuais ou representativas em sua superfície, trazem também 
consigo uma série de informações invisíveis que as colocam no estado de objetos computacionais. 
Essas informações embutidas nas imagens, segundo Sluis, mediam seus modos de existência e 
visibilidade. Ver as entrevistas disponíveis em: <http://newfotoscapes.org/portfolio/katrina-
sluis/#ks6> e <http://www.furtherfield.org/features/interviews/interview-katrina-sluis-digital-
curator-photographers-gallery>. Acesso em: março 2017. 
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e acabam captando muito ruído. Aparentemente, mesmo as câmeras de 

smartphones que prometem imagens de altíssima resolução têm esse problema. O 

que acontece com a fotografia final, portanto, é fruto de um algoritmo 

desenvolvido para limpar o ruído da imagem. Esse algoritmo, basicamente, é o 

que separa a informação do ruído. 

 Segundo a narrativa de Steyerl, vinda de seu interlocutor "especialista", o 

que acontece com essas câmeras contemporâneas é o seguinte: seu sistema 

escaneia todas as fotos armazenadas no telefone, inclusive as que estão nos 

aplicativos de redes sociais. A partir daí, todas as imagens existentes no aparelho, 

ou aquelas que se associam ao usuário do aparelho via redes sociais, são 

analisadas. As imagens, então, são comparadas. Um algoritmo, a partir dessa base 

de dados, passa a prever, ou melhor, "completar" o que falta das próximas 

imagens que serão fotografadas. O que antes era ruído ou falta de informação 

passa a ser suprimido e digitalmente substituído por informação aleatória com 

base nas imagens precedentes, ou seja: com base na memória armazenada na 

máquina.  

 De fato, a imagem, enquanto informação, passa a ter sua composição 

baseada em fatores matemáticos, em cálculos sobre um repertório existente. Esse 

repertório é o universo de possibilidades e suas combinações são baseadas em 

probabilidades. O algoritmo é desenvolvido para "adivinhar", a partir das 

mensagens transmitidas anteriormente, quais imagens devem ser produzidas, 

como elas devem ser completadas. As decisões de quais imagens "novas" serão 

criadas acabam sendo apostas pouco arriscadas, porque são tentativas de 

emulação do que já foi visto. Nesse sentido, a eliminação dos ruídos é 

compensada com pouca informação (se pensarmos que informação é novidade, 

surpresa). Os dados estão lá para serem comparados, cruzados e interpretados pela 

máquina. "A câmera se torna um projetor social, mais do que um gravador. 

Mostra a superposição daquilo que ela acha que você quer somado àquilo que os 

outros pensam que você deve comprar ou ser."48  

  Hito Steyerl pergunta: qual a política que está envolvida na criação dessas 

																																																								
48 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "The camera turns into a social 
projector rather than a recorder. It shows a superposition of what it thinks you might want to look 
like plus what others think you should buy or be." 
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imagens e nas decisões que ditam o que é informação e o que é ruído? Ou mesmo: 

quem dá as definições do que é ruído e do que é informação, sendo que ambas as 

palavras podem ter sentidos tão amplos e cambiantes? "Quem, ou o que, decide o 

que a câmera vai "ver"? (...) Quais são os algoritmos sociais e políticos que 

limpam o ruído da informação?"49 Ao levantar essas questões, a artista recorre às 

10 Teses sobre a Política, de Jacques Rancière, para fazer uma comparação entre 

informação e ruído nos aparatos digitais e discurso e ruído nas sociedades e na 

política. Esta última divisão, feita por Rancière, diz respeito à segregação entre 

quem é cidadão – que tem direito à fala, à "representação" – e quem é ralé – que 

emite apenas burburinhos, grunhidos, e portanto é separado, posto à margem do 

discurso. É uma política de "decodificação consciente – que separa 'ruído' de 

'informação', 'discurso' de 'gemido', gerando hierarquias verticais de classe."50  

 Somos lembrados por Steyerl, porém, que tais ideias de Rancière estão se 

delineando em meados da década de 1990, quando uma relação mais direta entre 

política e representação ainda se dava: representação implicava visibilidade. A 

possibilidade igualmente distribuída do direito à fala (ou uma escuta igualmente 

partilhada, que considera amplamente os discursos) poderia alcançar ideais 

igualitários. Mas foi exatamente em meados dos anos 90 que os computadores 

pessoais e a internet começaram a ser incorporados ao ambiente doméstico e 

passaram a influenciar cada vez mais os cotidianos da população, digamos, civil. 

Desde então, as formas das pessoas se relacionarem e comunicarem vêm se 

transformando drástica e velozmente. Mudanças relacionadas à noção de 

representação também estão em debate: tanto a democracia representativa vem 

sendo questionada quanto a proliferação da imagem digital perturba noções 

modernas de representação fotográfica. A partir do aumento exponencial de 

pessoas com acesso à internet (3,5 bilhões em 2016 51 ), também as 

autorrepresentações e autoperformances na rede atingiram níveis e formas nunca 

antes imaginados. Mas, enquanto essas imagens se proliferam, ou, como sugere 

Steyerl, "enquanto imagens flutuam em números, as elites estão encolhendo e 

																																																								
49 Ibid. Citação no original: "Who or what decides what the camera will “see”? (...)What are the 
social and political algorithms that clear noise from information?"  
50 Ibid. 
51  Ver: <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/4-billion-people-still-don-t-have-internet-
access-here-s-how-to-connect-them/>. Acesso em: fevereiro 2017. 
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centralizando poder." 52  A produção e a disseminação da autoimagem não 

correspondem mais, necessariamente, à autonomia e à participação política. 

Rostos estão sendo desconectados de seus respectivos corpos e os próprios corpos 

estão sendo desmembrados. Hito Steyerl provoca: 

 
Sua face agora é um elemento – um rosto/misturado_com_smartphone, prestes a 
ser combinado com qualquer outro item do arquivo. (...) Uma imagem se torna 
menos uma representação do que uma mediadora, uma mercenária de aparências, 
uma textura-superfície-mercadoria flutuante. Pessoas são editadas, dubladas, 
rearranjadas, incorporadas. 
 
Os seres humanos e as coisas se misturam em constelações cada vez mais novas 
para se tornarem bots ou ciborgues. À medida que os seres humanos alimentam 
os algoritmos com afeto, pensamento e sociabilidade, os algoritmos alimentam de 
volta o que costumava ser chamado de subjetividade. Esta mudança é o que deu 
lugar a uma política pós-representacional à deriva no espaço da informação. 53 

 

Informação e sentido 

 Em seu artigo elucidativo à Teoria Matemática da Comunicação, o 

cientista Warren Weaver chama atenção para o fato de que o conceito de 

informação desenvolvido por Shannon tem um uso muito específico na teoria, 

alertando que “não se deve confundir 'informação' com 'significado': 

 
Frequentemente, as mensagens têm significado; isto é, elas se referem a, ou estão 
correlacionadas de acordo com algum sistema com certas entidades físicas ou 
conceituais. Estes aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para o 
problema da engenharia. (Grifo do autor)54 

 

   Para fins instrumentais, a informação é tratada independentemente de seu 

sentido, numa “redução ao nível básico” da linguagem, “uma vez que não será 

																																																								
52 STEYERL, H. Op. cit. Citação no original: "While pictures float in numbers, elites are shrinking 
and centralizing power." 
53 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "Your face is now an element—a 
face/mixed_with_phone, ready to be combined with any other item in the library. (...) An image 
becomes less of a representation than a proxy, a mercenary of appearance, a floating texture-
surface-commodity. Persons are montaged, dubbed, assembled, incorporated. Humans and things 
intermingle in ever-newer constellations to become bots or cyborgs. As humans feed affect, 
thought, and sociality into algorithms, algorithms feeds back into what used to be called 
subjectivity. This shift is what has given way to a post-representational politics adrift within 
information space".  
54 WEAVER, W. Some Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication, in 
SHANNON, C. & WEAVER, W., The Mathematical Theory of Communication. Apud PIÑEDA, 
J. Op. cit., p. 28-29. Tradução do autor. Citação no original: "Frequently the messages have a 
meaning; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or 
conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering 
problem." 
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tratada a informação em si, mas sua codificação: isto garante que a informação 

possa ser quantificada.”55 Nesse processo, a carga semântica das informações fica 

à mercê de processos subjetivos, de interpretações e contextos relacionados aos 

emissores, aos receptores e ao meio. Possíveis ambiguidades que estiverem em 

uma informação serão resolvidas a partir de uma série de fatores que vão desde o 

conhecimento da língua da mensagem até o interesse do receptor naquele 

conteúdo. As noções de “sinal” e “ruído” perdem sua definição mais precisa 

(matemática) nessas circunstâncias. Shannon exemplifica com uma situação em 

que os conceitos mencionados fogem ao problema da engenharia da comunicação: 

"Se uma pessoa recebe algo (uma mensagem) por telefone, sendo que ela 

considera uma parte (da mensagem) útil e outra não, e se alguém quiser chamar a 

parte útil de sinal, isto dificilmente será um problema matemático".56  

 Como Tiziana Terranova observa, a relação entre percepção e informação 

está associada a uma medida de familiaridade e estranheza, uma composição de 

elementos tanto conhecidos quanto desconhecidos, alguns redundantes e outros 

aleatórios. Nossa apreensão de informação acontece quando nos deparamos com 

algo que é parcialmente novo e, ao mesmo tempo, parcialmente familiar. Sendo 

assim, a quantidade ou densidade de significado atribuído a uma mensagem não 

tem necessariamente relação proporcional à quantidade de informações. 

Terranova chama atenção, inclusive, para o fato de que "[a] informação e o 

significado podem ser inversamente proporcionais: quanto mais informação, 

menos sentido."57 

 A italiana alerta para a crítica feita por Gilbert Simondon à teoria técnica 

da comunicação. Ela considera que a perspectiva de Simondon abre caminhos 

para pensar a comunicação não apenas para além do significado, mas também 

"para além das demandas operacionais" do meio em que a mensagem é 

transmitida. A crítica de Simondon, segundo Terranova, diz que "a teoria 

matemática da comunicação subestimou a informação, reduzindo-a ao que é 

transmitido entre duas extremidades distintas e individuadas: um emissor e um 

																																																								
55 PIÑEDA, J.O. C. Op. cit., p. 29. 
56 SHANNON, C. Apud PIÑEDA, J. O. C.  Op. cit., p. 29. Citação no original: “if a person 
receives something over a telephone, part of which is useful to him and part of which is not, and 
you want to call the useful part the signal, that is hardly a mathematical problem.” 
57 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 14. Tradução nossa. Citação no original: "Information and 
meaning might be inversely proportional: the more information the less meaning".  
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receptor."58  Para o filósofo, a comunicação não se dá entre "dois indivíduos pré-

constituídos", mas entre o que ele chama de pré-indivíduo e a esfera coletiva. 

Terranova reitera: 

 
Tanto o emissor quanto o receptor (...) estão, de fato, imersos em um campo 
maior de interações que reúne dentro de si um potencial constitutivo que a teoria 
matemática da comunicação não capta. Para Simondon, os teóricos da informação 
subestimaram as condições de turbulência e metaestabilidade que definem a 
informação como um tipo de linha ativa que marca um processo quântico de 
individuação.59 

 
 

 Terranova, via Simondon, pensa a técnica também como um fundamento 

para a cultura. Nesta visão, técnica e cultura estão integradas. Essa mudança de 

perspectiva em relação à técnica, do Indivíduo para o Conjunto, a partir de sua 

integração com a cultura, é associada por Simondon a uma nova era da 

Informação, conforme observa José Carlos Fernandes. Essas relações se dão em 

forma de agenciamentos: "ferramentas não podem ser tomadas em isolamento, 

mas existem apenas 'em relação às mesclas que tornam possíveis ou que as tornam 

possíveis', pressupondo uma máquina social que lhes seleciona e insere em 

filos."60 

 Para Simondon, "o ser vivo resulta de problemas, não somente se 

adaptando, ou seja, modificando sua relação com o meio (como uma máquina 

pode fazer), mas modificando a si mesmo, inventando estruturas internas novas, 

introduzindo-se completamente na axiomática dos problemas vitais."61  Nesses 

termos, atividade e passividade se misturam e o problema da informação, no 

sentido de dar forma às coisas, não apenas molda os meios e objetos, mas os 

próprios processos de informação, comunicação e produção moldam os seres 

vivos que estão implicados nesses processos. A informação diz respeito ao 

																																																								
58  Ibid., p. 18. Tradução nossa. Citação no original: "(...) the mathematical theory of 
communication underestimated information by reducing it to what is transmitted between two 
distinct and individuated extremities: a sender and a receiver".	
59 TERRANOVA. T. Op. cit., p. 18. Tradução nossa. Citação no original: "Both the sender and the 
receiver (...) are in fact immersed within a larger field of interactions that packs within itself a 
constitutive potential that the mathematical theory of communication does not capture. For 
Simondon, information theorists underestimated the conditions of turbulence and metastability that 
define information as a kind of active line marking a quantic process of individuation.". 
60 FERNANDES, J.C.S. Op. cit., p. 68-69 
61 SIMONDON, G. A individuação à luz das noções de forma e de informação: Introdução. 
Tradução de Pedro P. Ferreira e Francisco A. Caminati, p. 5. Disponível em: 
<https://cteme.files.wordpress.com/2011/05/simondon_1958_intro-lindividuation.pdf>. Acesso 
em: 02 março 2017. 
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problema da forma. Não apenas no sentido de "dar forma a", "enformar", mas 

também no sentido de "ser enformado", de tomar forma, adaptar-se.  

 

Informação e materialidade 
 

[A]pesar de sua aparente natureza imaterial, os destroços digitais permanecem 
firmemente ancorados na realidade material.62 
 

Sven Lütticken, "Hito Steyerl: Postcinematic Essays After the Future" 
 

 Wendy Chun, em Programmed Visions, alerta para a alteração de sentido 

que o termo "informação" sofreu: "O significado de informação mudou de 'a ação 

de enformar (...) a formação ou moldagem da mente ou do caráter, treinamento, 

instrução, ensino' para 'conhecimento comunicado relativo a um fato, assunto ou 

evento específico."63 Essa perspectiva atual, que foca no conteúdo e na cognição – 

considerados imateriais – ignora exatamente os problemas de molde e forma que 

Terranova levanta através de Simondon. 

 A perspectiva que vislumbra a informação como um problema da forma 

(em alguma medida um problema estético) também enfatiza a informação 

relacionada à organização da percepção e à produção de hábitos corporais. 

Terranova exemplifica esses processos evocando o design e a arquitetura. Nesses 

domínios, informações proporcionam transformações de hábitos corporais a partir 

de nossas interações cotidianas com objetos e estruturas em geral (desde teclados, 

cadeiras e carros até transportes públicos, espaços de moradia, construções etc.):  

 
Informação não é sobre lavagem cerebral como uma forma de efeito da mídia, 
mas também envolve um nível de percepção distraída; Assim, informa hábitos e 
percepções e regula a velocidade de um corpo, conectando-o a um campo de 
ação. Nesse sentido, a dimensão informacional da comunicação não é apenas a 
entrega bem-sucedida de um sinal codificado, mas também o contato e a 
tatilidade, a arquitetura e o design implicando uma modulação dinâmica das 
energias materiais e sociais. A informação trabalha com formas de percepção 
distraída, modulando a organização de um ambiente físico.64 

																																																								
62 LÜTTICKEN, S. Op. cit., p. 50. Tradução nossa. Citação no original: "[despite] its apparently 
immaterial nature, digital wreckage remains firmly anchored within material reality".	
63 CHUN, W. Op. cit., p. 6. Tradução nossa. Citação no original: "(...) the meaning of information 
has moved from ‘the action of informing (...) the formation or moulding of the mind or character, 
training, instruction, teaching’ to “knowledge communicated concerning some particular fact, 
subject, or event.”  
64 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 19. Tradução nossa. Citação no original: "Information is not 
about brainwashing as a form of media effect, but it does also involve a level of distracted 
perception; it thus informs habits and percepts and regulates the speed of a body by plugging it 
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Terranova acredita que o "poder ativo da informação" está em várias instâncias 

que nos cercam: das interfaces das máquinas e dos programas a toda sorte de 

objetos; está, por exemplo, "em garrafas e telefones, na medida em que se prestam 

de uma maneira particular à ação de uma mão."65 Segundo Terranova, portanto, a 

informação 

 
não é uma essência, entendida aqui como uma forma transcendente, mas indica a 
organização material de uma ação possível que molda e remodela o campo social. 
O retorno da comunicação às suas condições mínimas faz com que todo o campo 
da cultura e da sociedade (e não simplesmente a mídia) se torne aberto ao 
redesenho informacional e, portanto, à ação de um código.66 

 
 A teórica chama atenção para os processos informacionais incluindo 

necessariamente seus meios e aparatos técnicos específicos, já que eles também 

possibilitam e determinam o que – e como – é produzido, transmitido e 

significado. Pensando a fisicalidade desses meios – de produção, transmissão e 

recepção – Terranova também contesta a ideia de que a era da informação digital 

vem instaurando uma hegemonia do imaterial sobre o material. Ao contrário, ela 

propõe que a informação não é meramente o conteúdo de uma mensagem e que é 

dotada de materialidade. Seu pensamento acerca da materialidade da informação 

questiona, por exemplo, como a arquitetura das redes comunicacionais e das 

máquinas é projetada, organizada e executada, podendo servir tanto à 

acessibilidade quanto à exploração:	
	

Aqui, tomo a Internet não apenas como uma mídia específica, mas como um tipo 
de implementação ativa de uma técnica de design capaz de lidar com a abertura 
dos sistemas. O design da Internet (e seus protocolos técnicos) prefiguraram a 
constituição de um espaço eletrônico neoimperial, cuja principal característica é 
uma abertura, que também é uma tendência constitutiva à expansão.67 

																																																																																																																																																								
into a field of action. In this sense, the informational dimension of communication is not just about 
the successful delivery of a coded signal but also about contact and tactility, about architecture and 
design implying a dynamic modulation of material and social energies. Information works with 
forms of distracted perception by modulating the organization of a physical environment". 
65 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "It is in bottles and telephones in as much as they 
lend themselves in a particular way to the action of a hand". 
66 Ibid. Tradução nossa. Citação no original:  "It is not an essence, understood here as a 
transcendent form, but it indicates the material organization of a possible action that moulds and 
remoulds the social field. The return of communication to its minimum conditions makes the 
whole field of culture and society (not simply the media) open to the informational redesign and 
hence, to the action of a code". 
67 Ibid., p. 3. Tradução nossa. Citação no original: "Here I take the Internet to be not simply a 
specific medium but a kind of active implementation of a design technique able to deal with the 
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 Outras aproximações entre informação e materialidade podem ser 

conclamadas. Elas evidenciam os meios materiais e os processos físicos nos quais 

os sistemas informacionais estão investidos. Mas também demonstram o quanto a 

arquitetura – política – da informação é capaz de moldar e afetar o mundo 

ativamente.  

 N. Katherine Hayles, teórica americana atuante nos campos da crítica 

literária, com ênfase em tecnologia e psicologia, também contesta abordagens 

referentes à informação que tendem a separá-la de noções como materialidade e  

incorporação (embodiment). Ela problematiza tanto a separação entre cognição e 

corporificação quanto a ideia de um corpo que funciona como mero recipiente 

para a informação e o código genéticos. Hayles, portanto, contesta a ideia de que a 

informação é separada das condições materiais que a possibilitam. Os alvos de 

suas críticas, em geral, tratam a informação e o imaterial como equivalentes. 

 Em How We Became Posthuman (1999), Hayles discute a condição de 

virtualidade em que vivemos. A grande capacidade de mobilidade da informação, 

o tempo quase instantâneo da rede e o espaço que parece aberto ao infinito dão a 

ilusão de que tudo acontece imaterialmente. Sob esse prisma, as fisicalidades são 

tratadas como se fossem barreiras ou empecilhos que devem ser superados ou 

destruídos. Hayles atribui essa visão ao momento em que as teorias da informação 

surgiram, já que, para possibilitar a eficiência técnica de transmissão de sinais, 

Shannon toma a informação como um conceito matemático abstrato.  

 As abordagens mencionadas, de Hayles e Terranova, trafegam pelos 

campos da crítica literária e cultural. Já Wendy Chun, em seu Programmed 

Visions, elege um objeto mais específico para tratar da informação: o software. 

Ela mesma chama o software de objeto, coisa, em contramão às noções vigentes 

que aliam o software a outras entidades "imateriais", como a cognição. Chun, 

portanto, vai buscar nas questões jurídicas um dos argumentos para afirmar a 

materialidade do software: "Apesar da informação ser frequentemente 

considerada imaterial, as forças por trás do copyright (e da taxação) de softwares 

																																																																																																																																																								
openness of systems. The design of the Internet (and its technical protocols) prefigured the 
constitution of a neo-imperial electronic space, whose main feature is an openness which is also a 
constitutive tendency to expansion". 
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enfatizam que, apesar da informação ser efêmera, ela é sempre corporificada".68 

Ao defender o software enquanto coisa, ela toma também toda informação como 

coisa, e argumenta: 

 
O software como coisa reconceitualiza a sociedade, os corpos e as memórias de 
maneiras que ambos comprometem e prolongam o sujeito, o usuário. É 
importante ressaltar, software como coisa não pode ser reduzido a software como 
mercadoria: o software como "coisa" é um retorno a definições antigas de coisa 
enquanto "acumulação (aglomeração)", enquanto algo relacionado ao "homem". 
Tratar o software como coisa quer dizer tratá-lo, mais uma vez, como uma 
vizinhança, um amálgama. Também significa pensar através de sua simultânea 
ambiguidade e especificidade. Além disso, quer dizer pensar para além de sua 
história legal, de suas estruturas legais, em direção às afirmações históricas e 
teóricas da reemergência das coisas como relações. O software como coisa é uma 
resposta a e um produto das mudanças nas relações entre sujeitos e objetos, dos 
desafios trazidos pela computação como tecnologia governamental neoliberal.69  

 
 

 Ao que para Chun o software é coisa, para Friedrich Kittler o software não 

existe. Estranhamente, são ambas abordagens que afirmam a materialidade 

envolvida na programação. Em um ensaio de 1997, "There is No Software", 

Kittler revolve em torno das condições que possibilitam o software. Ao contrário 

de uma tendência do meio da programação que vangloria o software e vê nos 

programadores seres dotados de superpoderes, e da suposta superioridade do 

software sobre o hardware por envolver conhecimentos tão restritos, Kittler 

escava as condições a partir das quais essa "entidade" existe até chegar ao 

hardware – à máquina. A relação do usuário com o computador primeiro se dá 

através de uma linguagem mediada pela interface. Essa primeira camada é, então, 

submetida a alguma linguagem de programação, que por sua vez é traduzida 

enquanto código binário. Todos esses processos vão culminar em sua submissão 

às operações físicas da máquina, numa relação que faz o software indissociável do 
																																																								
68 CHUN, W. Op. cit., p. 5. Tradução nossa. Citação no original: "Although information is often 
considered to be immaterial, the forces behind copyrighting (and taxing) software stress the fact 
that, regardless of information’s ephemerality, information is always embodied". 
69 CHUN, W. Op. cit., p. 6. Tradução nossa. Citação no original: "Software as thing has led to all 
“information” as thing. Software as thing reconceptualizes society, bodies, and memories in ways 
that both compromise and extend the subject, the user. Importantly, software as thing cannot be 
reduced to software as a commodity: software as “thing” is a return to older definitions of thing as 
a “gathering,” as pertaining to anything related to “man.” Treating software as a thing means 
treating it, again, as a neighborhood, as an amalgamation. It also means thinking through its 
simultaneous ambiguity and specificity. Further, it means thinking beyond this legal history, this 
legal framework, toward the historical and theoretical stakes of the reemergence of things as 
relations. [...] Software as thing is a response to and product of changing relations between 
subjects and objects, of challenges brought about by computing as a neoliberal governmental 
technology".	
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hardware. Para Kittler, em última instância, as operações se reduzem a processos 

de engenharia eletrônica e elétrica. Em todo caso, tanto a afirmação do software 

enquanto coisa, de Chun, quanto a provocação de Kittler que prega a inexistência 

do software tratam da materialidade da informática e, em última instância, da 

informação. 

 

Informação e cultura 

 Depois de ter mencionado algumas abordagens materialistas da 

informação, podemos tomar conhecimento das possibilidades abertas por essas 

perspectivas para traçarmos, adiante, relações mais específicas com o trabalho de 

Hito Steyerl.  Em maior ou menor grau, os alertas que problematizam a 

informação enquanto algo implicado em processos materiais nos permitem atuar 

sobre esses processos. É nesses termos que Tiziana Terranova articula uma 

"política cultural da informação". Sua atenção às formas de transmissão, 

processamento de informações e técnicas de comunicação permite a abertura de 

uma consciência em torno de decisões mínimas que são implementadas nesses 

meios e sistemas. A relação sinal-ruído, por exemplo, torna-se não apenas uma 

questão de transmitir mensagens de forma eficiente, mas de construir realidades e 

constituir "campos de possibilidades – de alternativas e potenciais que estão 

transformando o problema da representação."70  

 Para a italiana, a tecnologia das sociedades informacionais, que também é 

política, se relaciona com a organização do provável e do possível. Produz 

sensibilidade para mudança social e subjetividades informadas pela relação entre 

o real e o possível. Terranova aposta numa política cultural da informação que 

possa renovar os limites do possível e criar alternativas que ajudem a produzir 

mudança e transformação. Para isso, ela insiste na proposição de outros códigos e 

canais, radicalmente diferentes dos vigentes. A teórica evoca o escritor italiano 

Marco d'Eramo para retomar um raciocínio que não se distancia tanto da relação 

entre a informação e o improvável, a surpresa, a novidade. Ela considera que a 

alta probabilidade de um ser, matéria ou sistema – se encontrar num estado 

específico não garante que esse estado específico é intrínseco ao ser. Altas 

probabilidades não excluem a realização do extremamente improvável, ou de uma 

																																																								
70  TERRANOVA, T. Op. cit., p. 20. Tradução nossa. Citação no original: "(...) fields of 
possibilities – of alternatives and potentials that are transforming the problem of representation”. 
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"flutuação que viola o espaço organizado do real e do possível."71 Terranova cita 

d'Eramo:  

 
Se dizemos que a água ferve a 100 graus Celsius, estamos dizendo mesmo outra 
coisa: que, a 100 graus, em uma panela, a água tem uma chance grande de ferver, 
mas, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de que a 100 graus a água 
congele. É uma possibilidade infinitesimal (podemos calcular), mas ela existe. A 
informação expressa a determinação de probabilidade, mas não exclui de 
antemão a ocorrência do extremamente improvável. (...) A comunicação (...) 
também abre outro espaço – aquele das flutuações que produzem o imprevisível, 
das invenções que quebram o espaço da possibilidade, das escolhas que não são 
absolutamente escolhas, mas um tipo de salto quântico para um outro plano.72 

	
	
 A faísca do improvável já é por si um potencial transformador. Segundo 

Terranova, promove a abertura de processos "biofísicos" e "socioculturais" para a 

irrupção da invenção:  

 
Por um lado, implica um afastamento da representação, em direção à modulação, 
que enfatiza o poder do mutante e do divergente; por outro, localiza dinâmicas 
informacionais fora do espaço da modernidade (em perspectiva e tridimensional) 
e dentro de uma topologia imersiva, multidimensional e transformativa.73 

 

 Terranova considera a informação digital como ativadora dos potenciais 

da montagem, que por sua vez pode afetar "os menores fragmentos de uma 

mensagem", abrindo possibilidades de recombinação, fusão e reposição dos 

sinais. Essa fragmentação não está apenas nas mensagens e nos seus elementos, 

mas também em seus emissores e receptores, que existem "em forma de bits de 

																																																								
71 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 26. Tradução nossa. Citação no original: "(...) fluctuation that 
violates the organized space of the real and the possible”. 
72 D’ERAMO, M. L’abisso non sbadiglia più. In:  G. Baglione, F. Carlini, S. Carrà, M. Cini, M. 
d’Eramo, G. Parisi and S. Ruffo (eds) Gli Ordini del Caos (Roma: Manifesto Libri, 1991), pp. 19–
70 apud. TERRANOVA, T. Op. cit., p. 26. Tradução nossa a partir de tradução da autora: "If we 
say that water boils at 100 degrees Celsius, we are really saying something else: that, at 100 
degrees in a pot, water has a very high chance of boiling, but, at the same time, there is a 
possibility that at 100 degrees water freezes. It is an infinitesimal possibility (we can calculate it), 
but it exists. Information expresses the determination of probability, but it does not exclude 
beforehand the occurrence of the extremely unlikely. (...) communication (...) also opens up 
another space – that of the fluctuations that produce the unpredictable, of the inventions that break 
the space of possibility, of the choices that are no choices at all but a kind of quantum jump onto 
another plane.” 
73 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 28. Tradução nossa. Citação no original: "(...) on the one hand, it 
implies a shift away from representation to modulation which emphasizes the power of the 
mutating and divergent; on the other hand, it locates informational dynamics outside the 
perspectival and three-dimensional space of modernity and within an immersive, multidimensional 
and transformative topology.” 
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informações arquivadas e cruzadas a partir de milhões de bases de dados."74 Algo 

em total consonância com o que Hito Steyerl chamou de um 

rosto/misturado_com_smartphone.jpg, entretanto com tons mais utópicos. 

 Ao recusar a informação enquanto entidade imaterial fantasmática e mero 

conteúdo comunicacional, Terranova acredita nas redes informacionais enquanto 

espaços de construção social. Ela enfatiza, a partir da constatação da 

materialidade implicada nas informações, que é possível intervir nos modos de 

produção que as constituem, promovendo o deslocamento e a subverção de 

situações hegemônicas. Mas a teórica não ignora o outro lado das implicações 

materiais dos meios: como eles tendem, em geral, a reproduzir os modos 

dominantes. Muito cedo já identificava que a rede não apenas se tornaria um 

reflexo da sociedade capitalista, mas também potencializaria a exploração e o 

controle a níveis altos. 

 Em seu texto precursor "On Free Labour: Producing Culture for the 

Digital Economy" (2000), Terranova já chamava atenção para um assunto que 

vem sendo cada vez mais discutido atualmente, mas que ainda causa espanto: a 

ideia de que boa parte da internet funciona a partir de trabalho gratuito dos 

usuários. No artigo, ela questiona a celebração da internet como o espaço utópico 

e democrático por excelência, problematizando a utopia celebrada por Richard 

Barbrook e outros em relação à rede (especificamente no que concerne à 

arquitetura do meio). Barbrook, em 1997, escrevia que  
 

[a] estrutura técnica e social da rede foi desenvolvida para incentivar a 
cooperação aberta entre os seus participantes. Como uma atividade diária, os 
usuários estão construindo o sistema em conjunto. Envolvidos na "criatividade 
interativa", eles enviam e-mails, participam em listas de servidores, contribuem 
para grupos de notícias, participam de conferências on-line e produzem Websites. 
(...) Sem proteção de direitos autorais, as informações podem ser livremente 
adaptadas às necessidades dos usuários. Dentro da "economia de oferta" de alta 
tecnologia, as pessoas trabalham com sucesso através de um processo social 
aberto que envolve avaliação, comparação e colaboração. 75 

 

 Barbrook antevia a captura mercantil da informação através da internet, 

mas certamente a subestimou, apostando mais no instinto de doação e troca na 
																																																								
74 TERRANOVA, T. Op. cit., p. 34. Tradução nossa. Citação no original:  "(...) in the form of bits 
of information archived and cross-referenced through a million databases.” 
75 BARBROOK, R. The High-Tech Gift Economy. In: Readme! Filtered by Nettime: ASCII 
Culture and the Revenge of Knowledge, ed. Josephine Bosma et al. (Brooklyn, N.Y.: 
Autonomedia, 1999), 132–38 Apud TERRANOVA, T. "Free Labor: Producing Culture for the 
Digital Economy", in Social Text, 63 (Volume 18, Number 2), Summer 2000.	
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rede em prol de bens comuns. Ele acreditou que a rede, em geral, mas 

especificamente essas comunidades virtuais, conseguiriam manter autonomia em 

relação ao modo capitalista: 

 
No mundo desenvolvido [sic], a maioria dos políticos e líderes corporativos 
acredita que o futuro do capitalismo está na mercantilização da informação (...) 
No entanto, na "vanguarda" da sociedade da informação emergente, as relações 
dinheiro-mercadoria desempenham um papel secundário (...). Para a maioria de 
seus usuários, a rede é um lugar para trabalhar, jogar, amar, aprender e discutir 
com outras pessoas. (...) Sem restrições de distância física, eles colaboram uns 
com os outros sem a mediação direta do dinheiro e da política. Despreocupados 
com os direitos autorais, eles dão e recebem informações sem pensar em 
pagamento. Na ausência de estados ou mercados para mediar os laços sociais, as 
comunidades da rede são, em vez disso, formadas pelas obrigações mútuas 
criadas pela doação de tempo e ideias.76 

 
 

 É verdade que a internet criou muitas possibilidades novas nas esferas 

culturais e sociais; criou teias complexas de relações, modelos diferentes de 

passividade e atividade, novas promessas e campos de ação, tornou possíveis 

novas formas de intervir, pós-produzir, apropriar-se. A capacidade atual de 

produzir, enviar e receber informações em dispositivos móveis (na palma da 

mão), ainda que siga um modelo de individualização e propriedade do objeto, 

permite que as imagens-informações circulem de formas variadas e abrangentes. 

Por exemplo, elas podem ser produzidas e enviadas do meio de um protesto, em 

praça pública, enquanto são recebidas em trânsito, no transporte público de um 

lugar distante, em um outro país. Porém, existem redes complexas de controle de 

informação embrenhadas nessas possibilidades que criam a aparência horizontal, 

aberta, deslizante e sem bordas da internet. O artista e ativista Paul Garrin já 

alertava, no fim dos anos 1990, sobre as ilusões propagadas: 

 
Há três mitos comuns sobre a internet: que a internet é pública, que não tem 
fronteiras e que não possui um centro. São todos falsos. A internet não é pública 

																																																								
76 BARBROOK, R. Op. cit., p. 135 apud TERRANOVA, T. Tradução nossa. Citação no original: 
"Within the developed world, most politicians and corporate leaders believe that the future of 
capitalism lies in the commodification of information. . . . Yet at the “cutting-edge” of the 
emerging information society, money-commodity relations play a secondary role to those created 
by a really existing form of anarcho-communism. For most of its users, the net is somewhere to 
work, play, love, learn and discuss with other people. . . . Unrestricted by physical distance, they 
collaborate with each other without the direct mediation of money and politics. Unconcerned about 
copyright, they give and receive information without thought of payment. In the absence of states 
or markets to mediate social bonds, network communities are instead formed through the mutual 
obligations created by gifts of time and ideas".  
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porque é uma infraestrutura de propriedade privada em ambiente não 
regulamentado. A internet não é sem fronteiras; apesar de parecer que podemos 
nos comunicar de forma transparente através dos continentes, são construídas 
fronteiras nos protocolos. Na verdade, o que faz da internet capaz de trocar e 
fazer trafegar informações é um protocolo chamado Border Gateway Protocol, 
BGP [algo como protocolo do portão de entrada da fronteira]. E cada switch, cada 
roteador onde uma rede se interconecta com outra é uma fronteira. E os firewalls 
são as polícias que decidem o que passa ou não. É, portanto, um processo muito 
seletivo e controlado.77 

 

 Sob esse prisma, os vislumbres transformadores que a internet permite 

parecem se dissipar na nuvem ou se emaranhar na rede. Mas a visão de Garrin era 

exceção nos anos 90, quando a internet ainda se mostrava, para a grande maioria, 

como o espaço privilegiado da utopia: aberto ao infinito, descentralizado, sem 

bordas e sem controle definido. Democratizador da cultura e dos saberes, 

facilitador da comunicação, ativador das criatividades.78 Mas o que aconteceu 

com a internet, desde então?  

 

																																																								
77 GARRIN, P. Em cena cortada do filme The Net: The Unabomber, LSD and the Internet, 2003, 
de Lutz Dammbeck. Tradução nossa da transcrição do áudio no original: "There are three common 
myths about the internet. That is that the Internet is public, that it has no borders, that it has no 
center. These are all false. The Internet is not public because is privately owned infrastructure in 
an unregulated environment. The Internet is not bordless, although it appears we can communicate 
transparently across continents, but in fact borders are built into the protocol. In fact, what makes 
the Internet able to exchange traffic is a protocol called border gateway protocol (BGP). And every 
switch, every router where network interconnects to another one is a border. And the firewalls are 
the costumes police that decides which packages can pass or not. So it’s a very selective and very 
controlled process". Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iIn0kJpzUIY>. Acesso 
em: 04 dezembro 2016. 
78 Não que não haja verdades nisso e nuances que complicam tanto as visões mais otimistas quanto 
as mais apocalípticas.	

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 206	

(Fig. 10 ) 
 

(Fig. 11) 
 

 
 

 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 207	

 
A internet está morta?  

 A frase acima poderia ser uma manchete sensacionalista. A reportagem 

que se seguiria à provocação começaria assim: "A internet foi atingida por um 

franco-atirador na Síria, um drone no Paquistão ou uma granada de gás 

lacrimogêneo na Turquia? Está em um hospital em Port Said, com uma bala na 

cabeça?"79 E então daria uma virada, prosseguindo: "A internet não está morta. 

Está morta-viva e está por todo lado."80  

 Mas a pergunta aparece no título de um texto de Hito Steyerl, "Too Much 

World: Is the Internet Dead?" (2013), de onde também foram retirados os trechos 

citados acima. No ensaio, logo na primeira nota de rodapé, a alemã explica que a 

questão levantada no título decorre do estranhamento causado pelo termo pós-

internet. A expressão, cunhada pela artista e curadora Marisa Olson em um texto 

de 200881, trata de como é difícil ignorar os processos que a internet ativa e os 

resultados viabilizados por esses processos. O termo também não deixa de abarcar 

um sentimento de confusão e ambiguidade decorrente do momento pós-utópico da 

internet. Olson menciona um grupo de artistas que, em meados dos anos 2000, já 

usava a rede num misto de aderência e consciência crítica. Segundo o artista Louis 

Doulas82, a definição que Olson faz de arte pós-internet não comporta apenas uma 

arte que se baseia estritamente em computadores, na informática e na internet para 

produzir (ou que lida diretamente com o tema), mas uma arte consciente dos 

impactos que a internet tem na sociedade e na cultura em geral (uma internet 

aware art). Para Olson, pós-internet significa "depois da internet", não no sentido 

de sua falência, mas no sentido de que as coisas mudaram radicalmente depois 

que a internet foi tornada um meio de comunicação de massa.	Não é mais possível 

negar a influência da internet sobre as práticas culturais, nem mesmo sobre 

aquelas que acontecem off-line – fora da internet.  
																																																								
79 STEYERL, H. Too Much World. Is the Internet Dead?  In: E-Flux Journal #49 - November 
2013. Tradução nossa. Citação no original: "Was the internet shot by a sniper in Syria, a drone in 
Pakistan, or a tear gas grenade in Turkey? Is it in a hospital in Port Said with a bullet in its head?" 
80 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "The internet is not dead. It is undead and it’s 
everywhere". 
81 OLSON, M. Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture. In: Words 
Without Pictures, ed. Alex Klein (New York, Aperture, 2010). A expressão causou burburinho no 
meio internacional das artes. Questionada, Olson decidiu fazer outro texto que desenvolvesse 
melhor a questão e que explicitasse a sua pretensão de abranger mais especificamente o mundo das 
artes (Postinternet: Art After the Internet, 2011). 
82 DOULAS, L.Within Post-Internet, pooool.info, 2011.	

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1511965/CA



	 208	

 Sem dúvida, a internet não está morta. Pode-se dizer o contrário: que está 

em plena potência, extremamente adaptada à sociedade capitalista. A internet 

"capturou a imaginação, a criatividade, a atenção, a produtividade. Estamos 

incorporados, anexados, explorados e vigiados pela internet."83 Ao mesmo tempo, 

um reflexo dessa adaptação à sociedade capitalista é o fato de que mais da metade 

da população mundial não tem acesso à rede: em 2016, aproximadamente 4,3 

bilhões de pessoas84. E não é de se espantar que essa falta de acesso esteja 

concentrada exatamente em países mais pobres, como podemos ver nas marcas 

vermelhas do mapa da figura 11. A má distribuição da rede apenas reitera a 

concentração de renda. Ao mesmo tempo, o mercado precisa incorporar cada vez 

mais consumidores, e os números de pessoas com acesso têm crescido 

exponencialmente, como mostra o gráfico da figura 10: Em 1995 apenas 1% da 

população mundial tinha internet85.   

 Quando Hito Steyerl pergunta se a internet está morta, portanto, não quer 

sugerir que está fora de uso ou de moda. Sua indagação é mais uma provocação 

que busca questionar o lugar da internet hoje: como podemos fazer usos profícuos 

da rede atualmente? O que Steyerl sugere é que a internet seja encarada com 

distanciamento crítico e que seja repensada. Assim como Olson, Steyerl também 

aponta que a internet começou a se mover para o mundo offline. Está atravessando 

as telas (como as imagens de televisão em 1989, segundo Flusser). Seus 

dispositivos de acesso se multiplicaram. Mesmo que estejamos desplugados, não 

quer dizer que não deixemos traços. Steyerl afirma que "[a] Internet persiste 

offline como modo de vida, vigilância, produção e organização – uma forma de 

voyeurismo intensa acoplada à máxima falta de transparência."86  

 A falta de transparência  e a profusão de informação e dados que circulam 

nas redes são dois problemas importantes, a serem discutidos e enfrentados, e 

ambos remetem à noção de interface. Talvez o distanciamento crítico sugerido por 

																																																								
83 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original:" (...) captured the imagination, 
attention and productivity of more people than at any other point before. Never before have more 
people been dependent on, embedded into, surveilled by, and exploited by the web. 
84 Ver: <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/4-billion-people-still-don-t-have-internet-
access-here-s-how-to-connect-them/>. Acesso em: fevereiro 2017. 
85 Ver: <http://www.internetlivestats.com/>. Acesso em: fevereiro 2017. 
86  STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "The Internet persists line as a 
mode of life, surveillance, production and organisation – a form of intense voyeurism coupled with 
maximum nontransparency". 
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Steyerl para repensar a internet esteja intimamente ligado a esse conceito e aos 

aspectos materiais da informação que abordamos anteriormente. 

 

(Excesso de) informação, interface e (re)distribuição 

 
As opções oferecidas por uma interface configuram as noções do que é possível.87.  

McKenzie Wark, "Wendy Chun: on software and the machine" 

 
 Mensagens midiáticas deixaram de ser simplesmente sinais que viajam 

unidirecionalmente, de um emissor para um receptor. Passaram a espraiar-se e a 

interagir em rede: cruzando-se, mesclando-se e sofrendo mutações incontroláveis 

e inesperadas. Não distante da ideia de circulação na qual  Steyerl se empenha, 

Tiziana Terranova também acredita que a informação "muda de forma à medida 

que é decodificada e recodificada."88 Esse processo, entretanto, não apenas altera 

dados existentes, como os prolifera em sobreposições de teias de metadados. 

 Em conversa com Hito Steyerl sobre informação e vigilância89, a escritora 

Kate Crawford fala de uma epistemologia vigente na qual acredita-se ser 

necessário coletar e acumular o máximo possível - amigos, fotos, redes sociais, 

abas, arquivos - e nessa situação chegamos a um "colapso do significado, uma 

profusão e granularização da informação ao ponto da incompreensão."90 Vivemos 

imersos em uma profusão de dados, previsões e interpretações potenciais. As 

correlações se dobram e multiplicam ao infinito, aceleram. Esse excesso em 

quantidade e velocidade de informações causa mudanças relevantes nos 

paradigmas da comunicação.  

 Atualmente, temos muito mais informação do que ideias do que fazer com 

elas. Uma das soluções é investir na criação de interfaces que nos ajudem a 

visualizar, organizar e nos conectar com esses dados. O empenho em 

compreender essa noção de interface pode abrir caminhos para pensar em como 

lidar com as informações - no sentido amplo em que Terranova as colocou - de 

novas e diferentes maneiras.  

Uma interface, diz-se nas definições de dicionário, é um ponto onde dois 

																																																								
87 Citação no original: "The choices offered by interface shape notion of what is possible."  
88 TERRANOVA, T. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "(...) it changes form as it is 
decoded and recoded by local dynamics." 
89 Disponível em: < http://thenewinquiry.com/features/data-streams/>. Acesso em: março 2017. 
90 Ibid.	
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sistemas, sujeitos, organizações se encontram e interagem. Uma superfície que 

forma uma borda comum entre duas porções de matéria ou espaço, entre dois 

líquidos imiscíveis, por exemplo. Um dispositivo ou programa que possibilite a um 

usuário comunicar-se com um computador. Um dispositivo ou programa que 

conecte dois ítens de hardware ou software para que eles possam ser operados em 

conjunto ou comunicar-se entre si. Interagir com, conectar-se a. É uma forma de 

mediação. Na definição de Amber Case, 

 
[t]oda tecnologia poderia ser considerada em termos de interfaces e interações, 
mas a interface é comumente entendida como a junção em que o humano orgânico 
interage com a máquina inorgânica. A interface é o comando de voz, o display, o 
touchscreen, o tocador de MIDI, os botões bonitos.91  

 
Wendy Chun pensa as interfaces "enquanto mediadoras entre o visível e o 

invisível."92 Mas a interface não é um mero facilitador. Podemos pensar em 

perguntas que complicam sua condição: quem as cria? E com quais interesses? 

Interfaces traduzem operações complexas que nos chegam de forma mais 

aprazível, elas definem as formas daquilo que nos é comunicado. Mas, como 

Wendy Chun alerta, "quem realmente sabe o que se esconde atrás de nossas 

interfaces sorridentes, atrás dos objetos que clicamos e manipulamos? Quem 

entende completamente o que seu computador está realmente fazendo em um 

dado momento?93"  

 Se, por um lado, elas são mediadoras e nos conectam, facilitando nossa 

relação com as máquinas, por outro lado as interfaces amigáveis aos usuários são 

formas de esconder e proteger a programação, de nos impedir maior consciência 

dos processos tecnológicos nos quais estamos envolvidos: cria-se assim usuários 

passivos. Essa passividade nos afasta dos aspectos materiais e políticos 

implicados nas relações entre os seres, as máquinas, os sistemas e as redes.  

 A consciência da materialidade da informação permite-nos pensá-la 

enquanto coisa, como propõe Wendy Chun. Sua proposta do entendimento do  

"software como coisa textual ou maquínica (...) aponta para um mudança 

																																																								
91 CASE, A. An Anthropology of Cyborgs, for Cyborgs. In: FACING FORWARD: Art & Theory 
from a Future Perspective. Amsterdam University Press B.V., Amsterdam, 2015, 
92 CHUN. W. Op. cit., p. 8. Tradução nossa. Citação no original: "(...) as mediators between the 
visible and the invisible".  
93 Ibid., p. 2. Tradução nossa. Citação no original: "Who really knows what lurks behind our 
smiling interfaces, behind the objects we click and manipulate? Who completely understands what 
one ’ s computer is actually doing at any given moment?" 
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profunda em nossa compreensão do que é interno e externo, sujeito e objeto."94 

Tiziana Terranova também sugere que a informação emerge como uma "'coisa' ou 

'objeto' que possui propriedades abnormais (facilidade para copiar e propagar, 

intangibilidade, volatilidade, etc.) que os desenvolvimentos tecnológicos 

contemporâneos exacerbaram e amplificaram."95 

 O que ambas as abordagens nos indicam - cada uma a seu modo - é que, se 

pensarmos as informações enquanto coisas, podemos situá-las na esfera do 

tangível. Dessa forma elas se abrem para os potenciais de transformação. 

 Quando Hito Steyerl propõe que as informações, os documentos e as 

imagens deslizaram das telas, reconhece a influência que esses exercem sobre 

aquilo que está para além das telas e das máquinas. Em "Too Much World", a 

artista indica que a própria "internet", que soa como entidade abstrata e imaterial, 

também pode ser reconhecida em sua concretude - já que escorre para o mundo 

offline e interfere cotidianamente nas relações afetivas, sociais e políticas. 

 Sendo assim, já que a internet invadiu o mundo offline, podemos nos 

apropriar de seu vocabulário e de suas práticas cotidianas. Steyerl propõe aplicar 

algumas dessas práticas – que para nós se tornaram tão naturais – também fora da 

rede. Com mais um golpe de estranhamento, que desloca os sentidos e o senso 

comum, a artista esbanja propostas político-tecnológicas que não deveriam soar 

absurdas. Algumas são mais radicais, outras mais populistas. 

 Quantos pratos enfeitados de comida são compartilhados por minuto na 

rede, em forma de imagem? Como isso pode nos fazer repensar a questão da 

partilha de direitos básicos fora da tela? Como a fartura de informações e seu 

fluxo supostamente livre pode ressoar sobre as carências e precariedades que 

imperam sobre as vidas de uma maioria ruidosa - cujos ruídos são eliminados por 

algoritmos reiterativos do status quo? Como as interfaces e mediações podem ser 

facilitadoras reais em vez de barreiras e filtros a serviço de interesses 

corporativos? 

 E quem não gostaria de código-aberto para fontes de champanhe Dom 

Pérignon?  
																																																								
94 Ibid. Tradução nossa. Citação no original: "software as textual or machinic thing through 
memory, point toward a profound change in our understanding of what is internal and external, 
subject and object." 
95 TERRANOVA, T. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: 'thing’ or ‘object’ but one that 
possesses abnormal properties (ease of copying and propagation, intangibility, volatility, etc.) that 
contemporary technological developments have exacerbated and amplified".	
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Se imagens podem ser compartilhadas e 
postas em circulação, por que todo o resto 
também não pode? Se dados se movem 
através de telas, suas encarnações 
materiais também podem se mover através 
das vitrines de lojas e outros recintos. Se os 
direitos autorais podem ser desviados e 
questionados, por que a propriedade 
privada não pode? Se alguém pode 
compartilhar o JPEG de uma refeição de 
restaurante no Facebook, por que não a 
refeição de verdade? (...) Por que reivindicar 
acesso livre apenas ao JSTOR e não ao 
MIT – ou a qualquer escola, hospital, 
universidade? (...) Por que não código-
aberto para fontes de água, energia e 
champanhe Dom Pérignon? (...) Para que o 
circulacionismo signifique alguma coisa, tem 
que se deslocar para o mundo da 
distribuição offline, da disseminação 3D dos 
recursos, da música, da terra e da 
inspiração. 96 

																																																								

96 STEYERL, H. Op. cit. Tradução nossa. Citação no original: "If images can be shared and 
circulated, why can’t everything else be too? If data moves across screens, so can its material 
incarnations move across shop windows and other enclosures. If copyright can be dodged and 
called into question, why can’t private property? If one can share a restaurant dish JPEG on 
Facebook, why not the real meal? (...) Why only claim open access to JSTOR and not MIT—or 
any school, hospital, or university for that matter? (...)Why not open-source water, energy, and 
Dom Pérignon champagne? (...)If circulationism is to mean anything, it has to move into the world 
of off-line distribution, of 3D dissemination of resources, of music, land, and inspiration".  
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A mudança necessária é tão profunda que se costuma dizer que ela é impossível. Tão 
profunda que se costuma dizer que ela é inimaginável. Mas o impossível está por vir. E o 
inimaginável nos é devido. 

Paul Preciado, "O feminismo não é um humanismo" 
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7 
Conclusão ou código (em) aberto1 

 

 

 

 Imagine-se jogando uma moeda para cima, no ar. Sven Lütticken descreve um 

vídeo que compõe a performance-conferência Probable Title: Zero Probability 

(2012), do artista libanês Rabih Mroué em parceria com Hito Steyerl. O vídeo mostra 

Steyerl frente à câmera, jogando uma moeda para cima. A cena remete ao exemplo 

usado por Claude Shannon para explicar sobre a quantidade de informação a partir do 

lançamento de uma moeda: nos casos das moedas como as conhecemos, a chance de 

cada um dos lados se mostrar após o lançamento é de 50%: um (1) no universo de 

dois (2) possíveis. Qualquer outro resultado imaginado, supostamente, tem 

probabilidade zero.  

 A mesma circunstância é narrada por Steyerl enquanto joga a moeda para o 

alto. Ela afirma que a situação em que a moeda jamais caísse de volta do ar tem 

probabilidade zero. E é exatamente o que acontece. A situação lembra uma imagem 

evocada por Tiziana Terranova, já mencionada: sabemos que a 100 graus Celsius a 

água ferve. Mas existe uma "possibilidade infinitesimal" de que a 100 graus ela 

congele.  

																																																								
1 Código aberto (open source) é um modelo de desenvolvimento descentralizado que incentiva a 
colaboração aberta. Geralmente, refere-se a um programa de computador no qual o código fonte está 
disponível para uso e modificação públicos a partir do seu design original. Código aberto é proposto 
enquanto esforço colaborativo, no qual os programadores podem melhorar o código-fonte e 
compartilhar as mudanças com a comunidade. 
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 Tanto a moeda que nunca cai de volta quanto a água que congela a 100 graus 

são situações não apenas imprevisíveis, mas improváveis e que desafiam os 

repertórios das possibilidades. Quando Steyerl brinca com truques cinematográficos 

primários para fazer sumir a moeda no ar - e quando Terranova escreve sobre a ínfima 

possibilidade de congelamento da água a 100 graus Celsius - ambas estão não apenas 

abordando a possibilidade e a impossibilidade enquanto temas, mas estão de alguma 

forma dando vida e corpo às situações evocadas. Quando Steyerl faz propostas 

político-tecnológicas que podem soar utópicas (p. 216), não está apenas jogando com 

o estranhamento ao lançar mão do que parece impossível de ser alcançado nas esferas 

sociais e políticas, mas está lançando ideias e realizando intenções em forma de texto. 

E "[o] texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo."2 

 Quando elegi Hito Steyerl como tema de pesquisa, estava interessada 

principalmente nessas provocações que desafiavam as probabilidades e os repertórios 

de possibilidades - e como eram empreendidas com humor. Esse é apenas um aspecto 

de seu trabalho, e, ao fim da escrita, tenho a sensação de que mesmo esse ponto de 

sua obra não foi exatamente desenvolvido aqui. A proposta da dissertação, de início, 

já queria afastar-se da responsabilidade de dar conta de uma produção artística inteira 

ou de desdobrar uma análise crítica da obra - em nenhum momento tive a intenção de 

"lançar novos olhares" sobre seus trabalhos. Recortar dois ou três "objetos" para 

explorá-los num estudo mais aprofundado também não me pareceu animador. 

Portanto, a escrita foi se delineando menos no sentido de fazer um estudo sobre uma 

artista e mais no desejo de partir de suas ideias para discutir assuntos de seu universo. 

Foi nesse sentido que Hito Steyerl foi se constituindo, em minha pesquisa, enquanto 

uma intermediária e uma indicadora de interesses e formas de abordagem. Desse 

modo, decidi partir de seus textos, filmes e performances para eleger temas que me 

serviram como guias condutores de discussões. A questão da comunicação, enquanto 

expressão ou contato, saltou à vista. Nesse ponto, principalmente os textos e 

entrevistas de Steyerl me alertaram para a relevância das tecnologias como 

definidoras de invenções de mundo e de relações estabelecidas entre os seres 

humanos e o seu meio. Também os aparelhos em geral, dos menores (um celular) aos 

maiores (socio-econômicos, políticos, culturais), os instrumentos e os objetos 
																																																								
2 BENJAMIN, W. Notas e materiais (N1,1). In: Passagens. Trad. Irene Aron e Cleonice Paes Barreto 
Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, 
pp. 499. 
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(artísticos ou cotidianos) são definidores dos modos de perceber e agir: formam, 

informam e (se) transformam. Não parece possível separar as mediações sensíveis das 

técnicas. Flusser nos ensinou que "[a] técnica altera o objeto, o objeto alterado altera a 

técnica, a técnica alterada altera o sujeito, e o sujeito alterado altera a técnica"3. 

 O antropólogo Pedro de Niemeyer Cesarino, em conferência acerca de alguns 

filmes etnográficos experimentais, fala sobre as mediações que esses filmes operam. 

São principalmente mediações pelo olhar, mas os próprios olhares são mediados por 

outras instâncias. Para Cesarino, "[t]odo olhar é mediado: isso é uma obviedade. A 

questão está em saber até que ponto a mediação produz uma impossibilidade, um 

muro, e até que ponto ela estabelece a possibilidade de uma abertura efetiva"4. 

 Como as propostas esboçadas em momentos desta escrita apontam - ancoradas  

em Steyerl, mas também em Haraway, Preciado, Terranova, Chun e outros -, uma 

abertura efetiva deve se dar desde as menores estruturas até as maiores arquiteturas, 

passando pelos corpos, pelas máquinas e atualmente, mais do que nunca, pelos 

códigos. A meu ver, alguns aspectos da produção ensaística de Steyerl trazem à tona 

essas possibilidades de aberturas e redesenhos com o estranhamento e o humor 

necessários. 

 Que este trabalho possa contribuir para a divulgação da obra de Hito Steyerl 

no Brasil certamente é um desejo. Mas que possa contribuir principalmente para os 

debates que seu pensamento pode levantar. Que essas discussões possam nos auxiliar 

a pensar em conjunto "como viver junto" no século XXI: entre informações, 

metadados, algoritmos e documentos; softwares, coisas - "natureza-culturas"5 - e 

objetos, imagens, spams, ruídos, capas de invisibilidade e vislumbres de potência para 

a arte. 

																																																								
3 FLUSSER, V. Artifício, Artefato, Artimanha”. 1ª palestra: o homem enquanto artifício. Texto para 
18ª Bienal de São Paulo não publicado, 1985, s/p. Disponível 
em:<http://www.arquivovilemflussersp.com.br/vilemflusser/blog/2016/11/14/curso-artificio-artefato-
artimanha-ministrado-por-flusser-em-1985/>. 
4 CESARINO, P. N. Em direção ao outro. In: DUARTE, T; MOURÃO, P. Visões da Vanguarda 
[catálogo], Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, 2017. 
5 MALONE, N.; OVENDEN, K. Natureculture.  Published online: 14 SEP 2016. Naturecultures é um 
conceito formulado por Donna Haraway em The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and 
Significant Otherness. Vol. 1. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003. "Natureculture é uma síntese de 
natureza e cultura que reconhece sua inseparabilidade nas relações ecológicas, que são formadas tanto 
biofisicamente quanto socialmente". Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119179313.wbprim0135/full>. Acesso em: 20 março 
2017. 
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ANEXO I 
How Not to be Seen. A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013), 
de Hito Steyerl  - transcrição de áudio e texto 

 
 

How Not to Be Seen. A Fucking Didactical Educational .MOV File.  Lesson I: How 
to make something invisible for a camera. There are four ways of making something 
invisible for a camera: To hide, to remove, to go off screen, to disappear. This is a 
resolution target. It measures the visibility of a picture. This is a resolution target. It 
measures the resolution of the world as a picture. Resolution determines visibility. 
Whatever is not captured by resolution is invisible. How not to be seen. Lesson II: 
How to be invisible in plain sight. There are seven ways of making something 
invisible in plain sight: Pretend you are not there. Hide in plain sight. To scroll. To 
wipe. To erase. To shrink. To take a picture. Today most important things want to 
remain invisible. Love is invisible. War is invisible. Capital is invisible. In the 1950's 
and 60's the U.S. Air Force installed great scales in resolution targets in the 
California desert to calibrate aerial photographs and videos. Resolution determines 
visibility. It calibrates the world as a picture. How not to be seen. Lesson III: How to 
become invisible by becoming a picture. There are seven ways of becoming a picture: 
To camouflage. To conceal. To cloak. To mask. To be painted. To disguise. To 
mimicry. To key. Around 2000 a new standard for resolution targets is introduced. 
This is a pixel based resolution chart. It serves to shoot pixels. In 1996 photographic 
resolution in the aerial is about twelve meters per pixel. Today it is 140. To become 
invisible one has to become smaller or equal to one pixel. How not to be seen. Lesson 
IV:  How to be invisible by disappearing. There are thirteen ways of becoming 
invisible by disappearing: Living in a gated community. Living in a military zone. 
Being in an airport, factory or museum. Earning an anti-paparazzi handbag. Being 
fitted with an invisibility cloak. Being a super hero. Being female and over Fifty. 
Surfing the darkweb. Being a dead pixel. Being a wifi signal moving through human 
bodies. (...) Being a spam caught by a filter? Being a disappeared person as an 
enemy of the State. Eliminated. Liquidated. And then dissimulated. In the decades of 
the digital revolution one hundred and seventy thousand people disappear. 
Disappeared people are annihilated. Eliminated. Eradicated. Deleted. Dispensed 
with. Filtered. Processed. Selected. Separated. Wiped out. Invisible people retreat 
into 3D animations. They held the vectors of the mesh and keep the picture together. 
They reemerge as pixels. They merge into a world made of images. How not to be 
seen. Lesson V: How to become invisible by merging into a world made of pictures. 
There fifty-four ways to merge into a world made of images: To hide. To remove. To 
go off screen. To disappear.  This is a resolution target. This pattern has been 
decommissioned in 2006 as analog photography lost its importance. Rugged pixels 
hide in the cracks of old standards of resolution. They throw off the cloak of 
representation. Shoot real background. Camera crew disappears after invisible 
energy rays emanate from iPhone. Make 3D animation!!! Shoot this background for 
real! Pixels hijack camera crane Camera crew gets tied up by invisible people seen 
from above. Three Degrees dance on resolution scale for real. U.S. Air Force drops 
glitter from stealth helicopter. Happy and excited pixels filming from crane. Shoot 
this for real and fly away with drone! Happy pixels hop off into low resolution, gif 
loop! 
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ANEXO II 
Conferência performática sem título (2013), de Hito Steyerl 
- transcrição de áudio 

 
I'm going to speak about the reality of images. To be very precise, about my sense 
that actually reality live in and consist of images. And why is this? Because images at 
a certain point has started crossing the screen and materializing within reality. They 
haven't crossed the screen without transformation. In fact, they became profoundly 
transformed and bruised and damaged by crossing the screen. And this is why I think 
that the reality we live in in fact consists of the wreckage of images: of half destroyed, 
of images littering basically our reality. And I think this is connected to one 
development which people started noticing in the late 80's, namely that images 
became less, let's say, started less representing something that was there beforehand. 
They didn't record situations that were there, but they started catalyzing actions and 
events. And one very important scene that people described in 1989 happened in 
Romenia during the deposition of the so called Ciaucesco regime. So what happened 
at this point and time is there this wonderful documentary by Harun Farocki and 
Andrei Ujică called videograms of a revolution, which is showing us the scenes that 
happened. I wonder Why we are not able to see them. Let's try again. Well, in any 
case, you remember protesters they stormed the TV station, right? They didn't storm 
the parliament initially. They stormed the TV stations and they recorded, they 
produced broadcasts in fact were not records of a previously existing reality, but they 
produced this reality, they created the reality in form of regime change actually. I 
completely support the right technological equipment to break down and strike, no? 
so i sympathize with this comrade that realized the he or she had enough at this point. 
Well anyhow I just keep talking in the meantime. This is fun. Ok So, the pictures of the 
Romenian revolution they were not records, they were not documents, they were 
catalysts of events. And since then it had become clear that images are not objective 
or subjective renditions of reality, of pre-existing conditions, but that they are rather 
nodes of energy and matter which migrate across different supports, which shape and 
affect people, and also landscapes and social systems and whole political systems, 
and so on. So these images are quiet and uncanny ability to proliferate and to 
transform and to activate. And around 1989 television images started walking 
through television screens. As if they were a "force raw", right into reality. The 
situation is ongoing. There is a sort of pararel montage going on here. You see, the 
reality of the staging of the situation, the unsucsesfull production of the image going 
on here. Which has failed to produce any results. Why 1989? Maybe because the 
crossing of images through screens was something of a very literal translation of a 
process called transition. Transition is a term of political theory which serve to 
describe polltical realities in latin america, but after 89 was applied to eastern 
european context. Which, according to the point of view of the let's say that 
framework of transition, was that transition had to catch up. They had to be lately 
implemented. Democracy, free market, and so on. Basically they had to transform 
into what a default western nation thought it was. It was a sort of morphing process. 
They were supposed to adapt to an image. The results were very ambivalent. As the 
results of the transitions of images through screens. Not only protesters walk through 
screens into reality, but also this person here, who was presumably the first head of 
state having walked through a TV screen right into reality. And if you look closely 
you will see, how I said earlier, images never cross the screens without getting 
bruised or glitched. Because Berlusconi, I think he bumped his nose, when he went 
through the screen. And this explain why he had to have so many procedures of 
plastic surgery afterwards. Because the nose had to be fixed. And this also explains 
why plastic surgery is such a very popular operation these days. Because so many 
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people cross screens. And they bump their noses, and they have to… You know, one 
has to fix it somehow. So the point is not only that transition produces degradation, 
but it also… I think more important is the fact that through this process of transition 
images start to invade reality. They crossed the screen. By crossing the screen, 
images become ubiquitous, they start inhabiting things, but also persons. 
Infrastructure. They surround us. They are part of the environment. They are second 
nation, not only as pictures or projections, but as 3D objects even in form of human 
bodies. And this means that we live among images. Let me give you one example. This 
is the example of military camouflage. Why is this a good example? Because 
camouflage is the art of blending with your environment. Meaning that you have to 
know what your environments are, in order to adapt to them. So, this process is very 
well described in a short educational video. I think I made it very clear why 
camouflage tells us a lot about the reality we live in, because if we do not adapt to it, 
if we don't manage to look exactly like a bush, let's say, then this might be lethal. So 
considering this, what do we make of this type of camouflage. And these are of course 
pixelated camouflage patterns, which have become almost ubiquitous. Every army in 
the world is now wearing pixelated camouflage patterns. And this fashion kicks in. 
And it's a real fashion actually. Kicks in in the 90's. The most popular digital 
camouflage pattern is called Marpat, worn by US Marines. And by internet lores this 
was developed by a bunch of snipers. The development of this pattern was outsourced 
to them and they went to see a graphic designer and asked her first of all to create an 
image of a snow screen, meaning basically: No signal. And the next thing they did is 
that they went to a hardware stores to look at paint swatches and finally they picked a 
sample by a designer by Ralph Lauren, called Coyote Brown and that became the 
base of basically all digital camouflage patterns in the world. The thing is if you don't 
have Coyote Brown it doesn't work. So, the interesting thing here is what is the idea 
of the reality? Of the theater of operations which is implied by this choice? It's a 
reality in which a layer of TV snow had already snowed down. Because you try to 
adapt to TV snow. And this was one of the first pieces of evidence that shows that 
media has covered the world as if… With a very very fine layer of TV Snow and this is 
what you have to adapt to, if you want to adapt to reality. Yes, there are a few 
complications, because the navy had a digital camouflage pattern everyone wanted to 
have one. This came to be a pixelated camouflage envy. So the army wanted to have 
one to and they spent 5 billion dollars on creating this pattern which is called 
Universal Camouflage Pattern. Only problem is that it didn't work. It never worked 
absolutely nowhere. This person here said: The only time I have ever seen it work 
well was in a gravel pitt. But this is not true, because there is in fact one environment 
in which this form of camouflage works perfectly and is this one Couch. And I think 
the situation we have portrayed here is very interesting because you see someone who 
came through the TV screen, right? A soldier. And then he's completely confused and 
he doesn't know where he is and the first thing he does is they he plants himself on the 
couch and tries to adapt to that. And this is also interesting because it implies the 
idea that the idea of the theater of operation of contemporary warfare, of the army, 
includes the TV couch. No? This is one of the major sites of military contestation 
nowadays. There are some recent improvements on the camouflage technology. This 
so-called active Camouflage developed by a japanese scientist. As you see, is still in a 
better stage. It doesn't really work very well. But the idea is that a person is wearing 
basically a projection screen. A reflexive cloak. And back, an image, of the 
background of this person is then projected onto the person itself. That having him or 
her disappear or merge into the surroundings. But I think that actually the 
environments that this person tries to merge into is not these bushes or trees like in 
Monty Python's example, but is actually this environment here, which consists of 
cameras, of terminals, projectors, of all sorts of network of pieces of equipments so 
that the person actually tries to become a video installation in order to merge into 
reality. Which tells us that reality is nowadays, configured like a… It is a video 
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installation. At least, partially. So, if soldiers by now largely camouflage as pixels, it 
implies that the world around them consists of pixels, actually. They become pixels 
among pixels. Thus revealing white spread pixelation also beyond screens, beyond 
networks, beyond displays. I will show you a few others examples. This is a pixelated 
tank trying to pretend is an 8-bit video game. This is civilian pixel camouflage. 
Something that is becoming very prevalent. The assumption of all these things being 
that reality has turned into some sort of broken video game or maybe a Google Street 
View. This is a very interesting. This is an ArtWork. It's a pixel mask you wear to 
become invisible from Google Street View. And this is a Wallpaper, which also 
crossed the screen and became real. And this is a pixelated bed. Just taking the 
notion of being embedded into a completely different dimension, so to speak. So one 
of the many consequences of this development, of course, I said this already: reality 
consists by now largely of images, of failed images, of things camouflaged as images. 
Of contallations and processes which were formelly evident as images. And as they 
crossed the screen, they became transformed, irrevocably. They were translated, they 
were misunderstood, they were senselessly inflated or came the axe of austerity. But 
this also means that we cannot understand the so called reality anymore without 
understanding cinema, without understanding photography, 3D modeling, printing, 
all these imaging techniques, because these constitute reality now. The world is 
imbued with the shrapnel of former images. It's edited, it's photoshopped, is cobbled 
together from spam and scrap. Reality is post-produced and scripted and affect is 
rendered as an after effect. By now we live within the afterlives of images. Now, 
there's a nice consequence to this, because if reality is post-produced, then yesterday, 
in this fabulous session with Laurel and Nomwi we learned a lot about post 
production. And there's very implications for the contemporary reality. If reality is 
post produced, then it also means that we can change it, by post-production. We can 
sort of reverse photoshop it, if you like. We can intervene into reality with images 
techniques. So this shifts the question, I think. The question may not longer be what is 
represented in images, or how do we read images. This remain important. Absolutely. 
But additional questions are: which images do we want to become real, as makers 
and producers and co-producers of images. How do we change reality by means of 
post-production? How can it be photoshopped, so to speak? How can it be edited? 
And I leave these questions for the discussion. Thank you.	
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