


¶  O TRABALHO ME DESAGRADA SOBREMANEIRA

¶  PÓS-MODERNIDADE: AINDA NÃO ENTENDI

¶  ESCREVI ISSO PRA NÃO DESATIVAREM MEU BLOG POR ABANDONO

¶  MANIFESTO INEXPRESSIONISTA

A tola arte dos que não compreenderam os novos caminhos da expressão; dos 
que, por ingenuidade, ainda vêem na prática e no fazer artístico-artesanal um caminho 
possível. Tolos seduzidos pelo falecido retrato moderno dos que “esperam os milagres 

que o mundo lhes parece dar direito, sentem correr sangue purpúreo nas veias e lançam um longo 
olhar carregado de tristeza à luz do Sol e às sombras dos grandes parques”. Insensatos entregues ao 
imediatismo do prazer visual.

Preferimos o cômodo caminho do “labor criativo”. Renunciamos ao elevado traçado das idéias, 
antes por incompreensão, que por despeito. Não somos versados nas particularidades da linguagem 
contemporânea; não encontramos lugar dentro do fascinante círculo das performances em galerias, 
das eletrizantes vídeo-instalações, tampouco somos algum dos quatro estômagos que ainda estão a 
ruminar Duchamp e Beuys, as eternas novidades. Não, dessa vaca somos apenas o sininho amarrado 
ao pescoço, que debilmente ressoa nossa quase completa falta de desenvoltura frente à arte de nosso 
tempo. Como seríamos mais felizes se conseguíssemos, por meio do discurso artístico, transformar o 
copo d’água em carvalho! Mas nossa percepção deslocada temporalmente só nos permite ver o copo 
d’água - e, não sem certa vergonha, admitir que gostamos dele.

Reconhecemos, no entanto, a incomensurável distância que separa nossas defasadas composições 
formais dos avançados conceitos que têm colocado a arte em movimento em nossos dias. Não 
desejamos, porém, que essa distância seja motivo para cisões e discussões acaloradas: aceitamos sem 
reservas o papel de retrógrados. Ainda estamos presos a certas qualidades que, a muito custo, foram 
transmutadas para o que hoje conhecemos como erudição artística.

Desprovidos das características que hoje fazem um artista, dessa arte que só a razão de nosso 
tempo poderia produzir, prudentemente nos abstemos. Não há crise, não há propostas, apenas a 
manutenção do que já vem sendo feito: em vez de construirmos nossas obras com idéias e entregarmos 
pensamentos prontos, continuaremos construindo imagens - para que delas nossos obsoletos 
admiradores e observadores possam extrair seus próprios pensamentos e idéias. Transferimos, assim, a 
árdua tarefa de pensar, idealizar e conceitualizar para o público.

Os artistas da vanguarda de cem anos atrás proclamaram que a arte era dos artistas, que a obra 
de arte estava na idéia, que o artista é uma espécie de Midas que, pelo toque mental, transforma 
o chumbo do cotidiano banal no ouro da arte. Os artistas das décadas seguintes gostaram muito 
desta idéia, que ainda persiste sem grandes distorções. Nós, humildes inexpressionistas, por alguma 
deficiência cuja explicação nos escapa, enxergamos tal tarefa como demasiado árdua e grandiloquente. 
Por meio da recusa à expressão artística contemporânea, devolvemos a arte à mente do grande público. 
Nessa recusa recusa arde a chama inexpressionista.



¶  A RODA FOI INVENTADA UMA ÚNICA VEZ

¶  COPIEI ISSO DE UM LIVRO DESCONHECIDO

¶  NINGUÉM OUSA CHAMÁ-LO NIILISMO

A estética neoísta se caracteriza pela prática do plágio e o uso de pseudônimos coletivos. 
O plágio é uma forma de atacar a propriedade privada, enquanto a adoção do nome Monty Cantsin 
por todos os membros da Rede Neoísta é um ponto vital da luta de morte do movimento contra o 
capitalismo.

Analisando rapidamente o século XVI, descobrimos que dramaturgos como Shakespeare e 
Marlowe comumente plagiavam roteiros e idéias de escritores anteriores. Nesse aspecto plagiário do 
teatro elizabetano, podemos identificar uma forma altamente avançada de protomodernismo.

O plágio também foi particularmente bem usado por Lautreamont/Ducasse (1846-1870). Da 
mesma forma, o trabalho de William S. Burroughs é altamente dependente do plágio em termos 
tanto de conteúdo quanto de estilo. Isso é particularmente perceptivo em relação aos textos de Tzara e 
Artaud.

A grande vantagem do plágio como método literário é que ele descarta a necessidade de talento, 
ou até mesmo de aplicação. Tudo o que realmente precisa fazer é selecionar o que plagiar. Iniciantes 
entusiasmados podem começar plagiando este ensaio. Um niilista barra-pesada poderia escolher plagiá-
lo literalmente; enquanto aqueles indivíduos que trabalham sob a ilusão de que são de uma vertente 
mais artística provavelmente irão querer mudar uma palavra aqui e ali – ou até mesmo colocar os 
parágrafos em uma ordem diferente!

Não devemos esquecer que o plágio é um exercício altamente criativo e que cada ato de plágio traz 
um novo sentido ao trabalho plagiado. Infelizmente, isso não muda o fato de que as forças capitalistas 
que controlam a cultura ocidental condenaram à ilegalidade o plágio dos textos modernos. Porém, não 
permita que isso o impeça de plagiar trabalhos modernos. Algumas precauções sensatas irão protegê-
lo de perseguição. A idéia básica para evitar a violação do copyright é tomar a idéia e o espírito de um 
texto sem realmente plagiá-lo palavra por palavra. Um dos melhores exemplos disso é 1984, de Orwell 
– que é reelaboração direta de Nós, de Zamiatin. Qualquer um com interesse sério no neo-plagiarismo 
deveria passar algum tempo considerando esses dois textos.

Na área da música popular, um exemplo bom de neo-plagiarismo são diversas músicas de Raul 
Seixas, que são colagens de sequências de músicas dos Beatles. Ás vezes, só se muda a letra. Compare, 
por exemplo, “Back in the USSR” com “O Dia da Saudade”. Trata-se de plágio na sua melhor forma, 
sem nenhum fator redentor, como uma mudança sábia de contexto.

Em resumo, o plágio economiza tempo e esforço, melhora os resultados e demonstra considerável 
iniciativa por parte do plagiador. Como ferramenta revolucionária, é idealmente construída para as 
demandas do início do século XXI.





 Palavras iniciais: considerações, devaneios e uma ou outra ProPosta

 Gostaríamos de, num exercício poético, profético e acadêmico, fazer um passeio por 
alguns aspectos ocultos desse campo de guerra que se criou em torno da palavra “cultura”. Devido ao 
destacado papel dos advogados na frente de batalha, somos forçados a voltar nossos olhos com um 
pouco mais de atenção para as palavras “plágio” e “pirataria”. Se megacorporações estão processando 
usuários domésticos por “downloads ilegais” e músicos e DJs por “plágio”, ficamos inclinados a pensar 
que a indústria cultural, além de ditar precisamente o que é criativo ou copiado, original ou plagiado, 
entende que toda essa produção “artística” se desloca por uma via de mão única, concedida aos mortais 
pelos detentores da inteligência artística - ou algo desse tipo. Vamos conversar sobre isso;

 ¶ Consumimos, diariamente, quantias consideráveis de lixo mental alheio, a título de “cultura”;
 ¶ “Cultura” essa que, embora seja mil vezes reciclada, enlatada, emprestada e repetida, nos é 

vendida com o rótulo de “original”; 
 ¶ Ironicamente, não é preciso mais pagar para consumir tais coisas; 
 ¶ Não deixa de ser também irônico que o mercado da tecnologia tornou-se uma faca de dois 

gumes, fornecendo brinquedinhos novos para a indústria e armamento aos piratas; 
 ¶ Não podemos ter idéia exata, ainda, do que irá acontecer. Este embate deixará claro qual a força 

da rede independente em relação ao poder das corporações; 
 Enquanto isso, em um outro universo:

 ¶ A arte erudita se comporta como se nada estivesse acontecendo, ainda perdida em seus objetos 
únicos e conceitos de arte pura; 

 ¶ Da aproximação da arte erudita com a arte de rua surgiu uma quimera que tem pouquíssimo 
conhecimento de si própria;

 ¶ A aproximação da arte erudita com a Internet ainda ocorre desconfortavelmente; 
 ¶ A arte da Internet aparece em sua melhor forma quando feitas por geeks e nerds com espírito 

criativo, é bom que se lembre, e não por artistas eruditos; 
 ¶ Parece ter sido sempre assim no que diz respeito à arte e computadores;
 ¶ No entanto, a arte erudita tem muito o que ensinar no campo de batalha da cultura: a prática 

do plágio, em sua raiz heróica “aprender com os mestres”, sempre foi tolerada e eventualmente 
muito bem recebida; 

 ¶ Alguns desdobramentos marcantes da arte erudita surgiram da prática do plágio. Marcel 
Duchamp projeta sua sombra em toda a produção contemporânea.  

 Nossa intenção: dar um pouco mais de visibilidade à algumas curiosidades e pessoas que 
analisaram e até previram estes problemas há certo tempo, com admirável visão de futuro. Se, 
imediatamente, Walter Benjamin nos vêm à memória, podemos, por outro lado, encontrar em Vilém 
Flusser alguns presságios mais robustos e específicos sobre a cultura recombinante e descartável, entre 
outros. Passando por outros autores heréticos, pseudônimos coletivos e filósofos semi-anônimos da era 
da Internet, e fazendo finalmente uma breve incursão na ficção científica, gostaríamos de experienciar 
e vivenciar as facetas luminosas e sombrias desse ambiente instável, antes que atinja sua próxima forma 
estável, se é que algo assim existe. - Luther Blissett





¶ NADA É MAIS TERRÍVEL QUE A ESTUPIDEZ

¶ NADA MERECE SER MAIS RECEADO

¶ O ADVENTO DA SALSICHA

Alimentar-se bem, hoje, tornou-se um ato de resistência. Com a profusão massiva de alimentos 
industrializados e o aparato de propaganda que impulsiona suas vendas, não é de se surpreender que alimentos 
embutidos, congelados, instantâneos e coisas que podem ser preparadas num forno de microondas tenham papel 
importante na base alimentar de boa parte da população. Naturalmente, com uma alimentação pobre e uma rotina 
estressante, o corpo adoecerá. Neste momento, entram em cena os cientistas, a indústria dos remédios e dos alimentos 
“light” e similares, dizendo que esta ou aquela fruta é eficaz contra tal doença, ou que determinado produto cujo nome 
carrega o prefixo “bio”, “acti”, “nutri” é essencial para uma boa digestão, etc. Esse discurso agrega valor financeiro 
a produtos saudáveis e outrora comuns, além de criar um novo mercado de produtos que, de repente, tornaram-se 
indispensáveis a uma alimentação correta. Então, quem desejar comer um arroz integral deverá pagar mais caro por este 
do que pelo arroz branco, cujas fibras e nutrientes foram parar, por meio de algum processo industrial, na composição 
de alguma ração para cães. É por meio deste truque de prestidigitação mercadológica que se transforma uma dieta 
equilibrada, que nossos ancestrais já sabiam ser a receita de um corpo saudável, em uma descoberta cujos méritos são da 
ciência e da indústria alimentar.

Da mesma forma, alimentar o espírito com boa arte, literatura, música – cultura – exige dos interessados boas 
doses de esforço e discernimento.  O fenômeno cultural é mais evidente que o alimentar, e perfeitamente análogo. 
Porém, em alguns casos, é mais sutil. Tomemos como exemplo o caso da exposição de Vik Muniz no MASP, cujo 
mérito – diz-se nos veículos midiáticos de maior circulação – foi atrair um número excepcional de visitantes ao museu. 
Será mesmo que o trabalho deste incensado artista brasileiro é de uma grandeza capaz de atiçar a curiosidade de 
milhares? E o acervo permanente, um dos mais importantes do globo, não possui tais méritos? O que explica o anormal 
fluxo de visitantes experimentado pelo museu durante a exposição do fotógrafo, que alguns disseram representar a arte 
brasileira em sua melhor forma, atualmente? A resposta provavelmente está no que foi dito às pessoas, no volume de 
propaganda e mídia dedicadas a este evento, e não na suposta qualidade do trabalho do artista.

Para tornar mais explícito o que se deseja demonstrar, faremos uso de um exemplo literário. O 1984 orwelliano 
nos oferece um cenário pavoroso e deprimente: a alimentação popular era terrivelmente insossa, aquosa e desprovida de 
valor nutritivo. Além disso, tudo o que havia para ser consumido em termos “culturais” eram novelas baratas, músicas 
pré-fabricadas, pornografia, propaganda estatal e futebol. O resultado: uma população subnutrida, intelectualmente 
deficiente, cujos atos de subversão eram limitados a insignificâncias, como afirmar que dois mais dois somavam quatro, 
ou então copular às escondidas com múltiplos parceiros. 

Uma sensação deixada por todos os esforços canalizados na divulgação e venda de toda essa comida misteriosa, 
dessa cultura barata: querem-nos com os intestinos cheios de lixo, e a cabeça repleta de idéias alheias. Não seria 
exatamente um problema, se fossem idéias geniais, ou pelo menos boas, que pudessem trazer algum tipo de mudança 
significativa “para melhor”. O que se poderá apreender do mundo e da vida, se o corpo não está suficientemente 
nutrido para pensar e discernir? E o que poderá intuir uma mente consumidora, passiva, que só absorve o que há de 
mais tolo e superficial?

Se, num dia feliz, fôssemos sepultar todo este sistema de perpetuação da estupidez, pediríamos a um escultor 
que entalhasse uma enorme salsicha em sua lápide. A salsicha é um exemplo deveras ilustrativo de nossa indústria 
alimentícia e cultural. Quem é capaz de engolir uma salsicha, é capaz de engolir qualquer coisa. O segredo embutido 
na salsicha é ignorar o que se está comendo. Pois, se colocássemos num prato, separadamente, uma pilha de vísceras da 



pior qualidade, outra pilha de um aglutinante qualquer, uma de corante, e, para finalizar, uma tripa colorida em forma 
de saquinho, dificilmente conseguiríamos um voluntário para a degustação. Mas se tudo isso se apresenta de uma forma 
cilíndrica, alaranjada e homogênea, dentro de uma embalagem onde está estampado um sorridente galináceo, pode-
se vender a infame receita às toneladas nos supermercados, a um preço bem acessível. Não deixa de ser curioso: como 
são baratas as salsichas, os steaks de frango e os hambúrgueres. Desnecessário insinuar, novamente, qual a intenção 
escondida atrás de um preço baixo e uma embalagem chamativa. Todo esse mercado depende da falta de discernimento 
dos que não diferem o ato de comer do ato de alimentar-se, dos que não se importam com o que estão digerindo, 
desde que haja uma sensação final de saciedade - barriga cheia. Cada refeição desse tipo é a confirmação de que estamos 
aptos a engolir o que quer que seja, e assim acostumamos nosso paladar ao sabor artificial destes alimentos, e deixamos 
de apreciar o que não é frito, o que não tem conservantes, ou excesso de açúcar ou o que quer que seja. Que o diga a 
multidão de crianças viciadas em fast-food (sem salada por favor).

Evidentemente, esse pensamento se extende para além do mercado da alimentação. A cultura, a tecnologia, 
a arte, a ciência, a religião: estão todas sujeitas a essa lógica de mercado e o nivelamento por baixo da capacidade de 
produção, raciocínio e discernimento humanos. Vilém Flusser, na década de 80, captou essa tendência de forma um 
tanto profética, se olharmos ao redor no fim da primeira década do novo milênio:

Nosso ambiente é de estupidez jamais vista. Objetos tolos nos cercam: canetas plásticas, escova de dentes 
elétrica, revistas ilustradas, propaganda em cartazes. (…) Os objetos tolos, os “gadgets”, que nos cercam, 
programam-nos em dois sentidos diferentes. Somos programados a não sobreviver sem eles. E somos 
programados a não perceber a estupidez deles. (…) A primeira programação tem por efeito que nosso nível 
intelectual, e com isto nosso nível estético e político, se degrada. (…) A segunda programação tem por efeito 
incapacidade nossa para concentrarmos a atenção sobre as raízes da estupidez que nos cerca (…)

Mas não se trata apenas de ignorar as origens do que consumimos e o motivo pelo qual consumimos. O 
que está em curso, aparentemente, é o cultivo deliberado da estupidez.  Atendo-nos ao campo das artes, ao qual 
manteremo-nos restritos daqui em diante, poderemos ter uma idéia de como este fenômeno se alastrou para muitas, 
senão todas, áreas de conhecimento e criação humanas. Pois é da estupidez, e principalmente dela, que podem surgir 
fenômenos artísticos como Damien Hirst, o homem que vende cadáveres animais imersos em tanques de formaldeído, 
por alguns milhões de dólares. Ou então, a idéia de Gregor Schneider de expor uma pessoa em seu leito de morte em 
uma galeria de arte – “para que as pessoas percam o medo da morte”. E não se trata apenas da estupidez dos artistas, 
mas também do público disposto a pagar por estas idéias– não são, de forma alguma, fenômenos isolados.

Se os artistas são mesmo as “antenas da raça”, como sugeriu Ezra Pound, nossos artistas deverão estar em posição 
de alerta em relação aos sinais recebidos. Pois o que será captado, inevitavelmente, conterá algo, pouco ou muito, de 
estupidez. A escolha de contribuir para que ela cresça é uma das possibilidades – foi o caminho escolhido pelos dois 
artistas citados acima. Outro caminho seria: a partir da observação deste sem-número de idéias atrozes, ter uma idéia 
do que as pessoas estão consumindo, ou saber o que se deve evitar. O artista que desejar contribuir efetivamente, com 
sua arte, para a resistência da inteligência e da criatividade, deverá ter uma atitude um tanto indiferente em relação à 
indústria cultural e o mercado – e aqui estamos arriscando uma previsão, uma tendência à qual Pound também estava 
sintonizado, como nos sugere numa comparação um tanto brusca (em ABC of Reading):

Como é óbvio, nem um homem, nem meia dúzia deles podem produzir tantos triunfos métricos em cinco anos 
ou em vinte, como quinhentos trovadores, sem cinema, romances ou rádio para distraí-los, produziram entre 
1050 e 1300. E isso é válido para todos os departamentos artísticos.

É claro que hoje, o cinema, os romances e o rádio são muito pouco comparados à imensa gama de 
possibilidades de “distração” – a alienação de si mesmo – existentes. O que queremos entender aqui, é que um corpo 
e uma consciência alimentados com cultura inútil e comida ruim dificilmente terá algo para transformar em obras de 



arte relevantes. O lixo que nos vendem como comida não nos dará sequer uma estrutura fisiológica capaz de raciocinar 
com clareza. Tampouco o barulho ensurdecedor das idéias emprestadas da cultura de mercado permitirá que escutemos 
a nós mesmos com clareza. E o artista que não escuta a si mesmo, o que não intui, não poderá contribuir criativamente 
para a sobrevida da inteligência. A intuição – o primeiro passo para a inspiração, que transforma em arte o que está 
adormecido, na forma de repertório – é a primeira ferramenta do artista, tal qual a poesia é a linguagem do poeta, 
independente do idioma falado. Não faremos aqui qualquer proposição específica aos artistas, mas podemos dar um 
conselho genérico. Se não houver criatividade, que haja a maior distância possível da estupidez – assistindo menos 
televisão e comendo menos salsichas. 

2 2 2
¶ IMAGENS

É um exercício mental difícil imaginar um tempo onde uma imagem fosse uma espécie de artigo incomum, 
ou até mesmo raro. Sabemos que esse tempo existiu – sem métodos de impressão em massa, fotografia, televisão, etc. 
O domínio técnico, ou o know-how da criação de imagens, nesses tempos idos, estava nas mãos e mentes dos artistas. 
Portanto, para ver uma imagem, existiam poucas opções, que no fundo eram apenas uma: ir aonde estavam as imagens. 
Ou seja, visitar igrejas, cavernas pré-históricas, museus ou a casa de algum afortunado colecionador ou nobre que 
pudesse pagar um pintor por um retrato, por exemplo. 

Uma característica quase geral é que as imagens em questão eram signos relacionados diretamente aos seus 
objetos dinâmicos, o que na prática quer dizer: o retrato do nobre remetia ao nobre em pessoa, a pintura de paisagem 
a um lugar específico, o afresco na igreja à passagem bíblica em questão. Se levarmos em consideração também o fato 
de que, antes da invenção da imprensa, a alfabetização e o uso do código escrito eram privilégio de pouquíssimos, 
podemos ter uma noção mais precisa da importância da imagem nesses tempos. Por exigir dos observadores um 
posicionamento – tanto físico, quanto intelectual – a imagem (ou código imagético, segundo Flusser) concentrava em 
si grande riqueza de significado, a ser explorada por vários e diversos pontos de vista. O código imagético era, portanto, 
de natureza subjetiva e dependia de um ponto de vista, a partir do qual poderia ser interpretado. O número de possíveis 
interpretações está diretamente relacionado ao número de pontos de vista possíveis de serem escolhidos.

De natureza bem diversa é o código escrito, ou código conceitual. Em relação a uma imagem, um texto é, 
a princípio, mais pobre em significado. Primeiro, porque um texto necessita de uma estrutura prévia, o alfabeto, 
que está submisso a um idioma, que é um importante fator limitante.  Em seguida, existe a sua natureza objetiva e 
linear: tem início e fim, vai de um ponto a outro: acompanha-se o raciocínio linear até o final para chegar então à 
síntese, à conclusão. Embora possa nos fornecer com precisão um significado ou uma mensagem, o texto está limitado 
justamente pelo conceito a ser transmitido, e não contempla outras possíveis interpretações que escaparam à sua “rede 
conceitual”. É nesse sentido que a imagem concentra maior potencial de significado que o texto: pode ser explorada 
por vários e diversos pontos de vista, e desdobrada de múltiplas maneiras, por estar livre do alfabeto, do idioma e do 
fio linear do código escrito. Esta comparação é possível, pois não envolve dois códigos de natureza diferente; os textos 
surgiram da necessidade de explicar as imagens. Todo texto, por mais abstrato que seja, remete a uma imagem. Este fato 
foi observado e anotado diversas vezes por Flusser, como na seguinte passagem:

A cultura ocidental como um todo pode ser considerada uma tentativa progressiva de explicar a imaginação 
(explicar as imagens). E para isso foi criada a escrita linear, código que permite denotar os códigos imagéticos 
e assim clarear o ponto de vista da imaginação, tornando as imagens transparentes de novo para o mundo 
dos objetos. Esse fato pode ser visivelmente constatado nas primeiras plaquetas mesopotâmicas. Lá se torna 
manifesta a intenção por trás dos gestos da escrita linear. Elementos imagéticos isolados (pixels) são assim 
retirados da tela para serem ordenados numa sequência de pictogramas. O propósito aí é decodificar as 
imagens bidimensionais em linhas unidimensionais, submetê-las a uma crítica que enumera, que conta.

Podemos identificar então formas distintas de pensamento: em superfície (imagem), subjetivo, não linear, e com 





grande potencial significante, que depende do ponto de vista dos observadores. E também o pensamento em linha, 
sendo caracterizado principalmente pela objetividade e linearidade, características que garantem a transmissão mais 
eficaz de uma determinada mensagem ou significado, o que também significa uma limitação no número de significados 
e interpretações possíveis. 

É inegável que o pensamento em superfície, no século XXI, tornou-se o principal meio de leitura do mundo 
do homem. No entanto, eria um tanto ingênuo supor que as imagens que consumimos em nossas televisões e 
computadores (as principais ferramentas atualmente), revistas, cartazes, fotografias e outras superfícies são da mesma 
natureza que as imagens produzidas pelo homem até o século retrasado. 

Retornemos a um exemplo dado anteriormente – o funcionamento das imagens enquanto signos. 
Mencionamos que as imagens estavam mais diretamente relacionadas aos objetos que representavam. E isso é fácil de 
observar, se estivermos atentos a certas particularidades das imagens dos nossos meios de comunicação. Por exemplo, 
quando vemos em uma revista algumas fotos de uma conhecida atriz sexagenária, ostentando um corpo firme de pele 
brilhante, o qual esperaríamos ver em uma mulher na casa dos trinta anos ou menos: o que esta imagem quer nos 
dizer? Que a atriz em questão realmente possui tal corpo? Não seremos inocentes a este ponto, ainda mais levando 
em consideração a ampla utilização de técnicas e programas de tratamento de imagens. Se a fotografia dessa atriz não 
aponta à mulher em questão, para onde está apontando este signo fotográfico? Para uma idéia, um conceito, ou uma 
rede de conceitos. Neste caso particular, a imagem da atriz a substitui – a única relação que podemos ter com esta 
mulher é com a imagem dela, e nada mais, o que torna compreensível a preocupação em transmitir uma imagem 
perfeita, desejável. Pois é com a imagem, e com o conceito para o qual esta imagem remete, que nos relacionamos.

Estas imagens não são como as pinturas que citamos no início do texto: não podem ser desdobradas 
infinitamente pelo público. Ao contrário: estas imagens chegam até nós com um propósito específico e bem delimitado. 
A razão não mais representa a forma com a qual analisamos e decompomos imagens, mas sim o modo como estas 
imagens são construídas. É uma espécie de prostituição da imaginação, que está sendo utilizada de forma complexa, 
científica, extremamente racional para fins que, atualmente, contribuem para a perpetuação de um mercado baseado 
na estupidez e na ignorância: a propaganda e a cultura de massa. A imagem, em vez de mediar a relação homem/
mundo, substituiu o mundo e aprisionou o homem em suas imagens. É por isso que a publicidade pode ter tanto 
sucesso, pois não vende objetos, e sim idéias associadas a eles. Mas este fascínio pelas imagens não é exatamente novo; a 
propaganda explora uma tendência humana bem antiga, conhecida há milênios. Flusser faz uma anotação neste sentido, 
considerando o surgimento do código escrito: 

Foi contra essa idolatria de imagens, como uma terapia contra essa dupla alienação, que a escrita foi inventada. 
Os primeiros escritores na nossa tradição, como por exemplo os profetas, sabiam disso ao se empenharem 
contra os ídolos e sua criação. E assim fez Platão quando anunciou seu ódio por aquilo que hoje chamamos 
de “artes plásticas”. A escrita, a consciência histórica, o pensamento racional foram inventados para salvar a 
espécie humana das “ideologias”, da imaginação alucinatória.

Sendo assim, a grande novidade do retorno às imagens não reside no fato de que se movem ou são luminosas. 
Uma característica das novas imagens é que estas têm origem em uma mensagem pré-planejada que se torna imagem. 
Levando em consideração também um princípio básico da Teoria da Comunicação – quanto maior o nível de 
informação, menor o público a ser atingido – podemos imaginar que que nível de informação é transmitido nas 
imagens das mídias de massa. Além disso, outra característica importante das imagens que hoje consumimos é a de que 
o deslocamento físico foi praticamente anulado: não é mais necessário nos deslocarmos para ter acesso às imagens. Ir 
a um lugar para ver imagens denota ação, uma escolha – quando vamos a uma exposição de arte, por exemplo. Existe 
a contemplação, a reflexão, o eventual diálogo com alguém que esteja nos acompanhando: espaço para olharmos de 
diferentes pontos de vista, e desdobrarmos a imagem em múltiplos significados. 

Mas o fato é que também consumimos, e muito, as imagens que se movem dentro dessas caixas em nossas 



casas. A imagem em movimento é o melhor recurso para aniquilar qualquer possibilidade de reflexão crítica. A sucessão 
rápida de imagens diversas é viciante e manipuladora, pois permite diluir uma idéia em uma quantidade grande de 
tempo. Por isso uma telenovela pode fazer de um roteiro abaixo do medíocre uma produção cinematográfica de meses 
de duração. A estrutura, que é praticamente a mesma para todas as novelas, permanece oculta, enquanto as partes vão 
sendo rapidamente reveladas e superpostas. Cria-se, assim, a ilusão de serem estruturas diferentes, o que é um bom 
motivo para muitas pessoas continuarem assistindo novelas, mesmo sabendo que são “todas a mesma coisa”. A imagem 
televisiva é uma rua de mão única – não há possibilidade de responder diretamente ao conteúdo que é recebido. Somos 
capazes de passar horas diante dela, apertando botões – a ilusão de um relativo poder de escolha. Mas o comportamento 
em relação à televisão muitas vezes se extende para todas as imagens – as imagens pelas quais lemos o mundo e somos 
programados. Perdemos o contato com os fatos, e os substituímos pelas imagens. Mas esta reação passiva às novas 
imagens conceituais era previsível, como de fato foi prevista, por Flusser. E sua contrapartida positiva também:

Temos duas alternativas. A primeira possibilidade é a de o pensamento imagético não ser bem sucedido ao 
incorporar o pensamento conceitual. Isso conduzirá a uma despolitização generalizada, a uma desativação e 
alienação da espécie humana, à vitória da sociedade de consumo e ao totalitarismo da mídia de massa. Parecerá 
muito com a atual cultura de massa, até mais, inclusive, e a cultura da elite desaparecerá para sempre. E esse é 
o fim da história em qualquer sentido significativo que esse termo possa ter. A segunda possibilidade é a de o 
pensamento imagético ser bem-sucedido ao incorporar o conceitual. Isso levará a novos tipos de comunicação, 
nos quais o homem assumirá conscientemente a posição formalística.

Este novo tipo de comportamento está, ainda que de maneira tímida, surgindo. A cultura recombinante, que 
encontrou uma poderosíssima aliada, a Internet, e alguns casos da arte de rua são dois bons exemplos de ações que não 
regurgitam o bombardeio de imagens à sua maneira, devolvendo-as para o circuito, com seus significados reciclados. 
É verdade que a indústria cultural e os governos estão em movimento para transformar a Internet na nova televisão, e 
a arte de rua está sendo cooptada pelos museus e galerias, para que também possam ser consumidos como arte. Mas, 
aparentemente, um novo tipo de consciência imagética está surgindo, e dificilmente será abafada por medidas que 
visam somente a manutenção de mercados obsoletos. Ou assim esperamos. De qualquer forma, é nessa empreitada 
que os “artistas visuais” poderão ser úteis: criando imagens que devolvam ao público a possibilidade e o prazer de 
contemplar, admirar, refletir e criticar. Os arte-educadores, em vez de repetirem aos seus alunos toda a verborragia 
prolixa dos livros de história da arte, poderiam, gradualmente, apontar as imagens que fazem parte do cotidiano desses 
alunos e analisar, juntos, a natureza dessas imagens. Certamente, o prazer encontrado tanto na contemplação, quanto 
no exercício do raciocínio crítico, diminuirão a diposição geral de engolir passivamente tantas imagens embutidas.

2 2 2

¶ CASO FLAGRANTE DE META-PLÁGIO

¶ O PLÁGIO E A ILUSÃO DO ÚNICO

Um fato curioso sobre as rupturas e revoluções é que, geralmente, estas movimentações trazem consigo 
um pouco da estrutura a ser negada. Radicais ludistas utilizam marretas industrializadas para destruir fábricas, bandas 
punks de noise-core fazem uso de instrumentos musicais para produzir anti-música. Das vanguardas artísticas do século 
XIX em diante, há riqueza de exemplos semelhantes, até chegarmos ao cataclisma causado por Marcel Duchamp – há 
quase cem anos atrás – quando deslocou alguns objetos industrializados (como um urinol e uma pá de neve) para o 
museu, e chamou estes objetos de “obras de arte”. Talvez não haja muito para se ver num mictório de ponta cabeça ou 
numa roda de bicicleta espetada num banco, mas há algo a se pensar sobre estes atos – o de condecorar objetos comuns 
com os louros que caracterizam o “objeto artístico”. Esta ação nada ingênua até agora não foi bem digerida, Duchamp 
ainda é o nome por trás de boa parte da produção artística contemporânea. O seu gesto é de uma abrangência 



impensável para o obtuso vanguardista que diz “isso não serve mais, agora precisamos disto, que é o novo”. Para 
Duchamp, tudo serve, conquanto exista uma boa idéia para colocar o banal em movimento.

A chave duchampiana é a recombinação de idéias, imagens e significados. Se concebermos suas ações sob 
as noções comuns de “original” ou “novo”, e principalmente conforme a aplicação mercadológica destes termos, 
poderemos considerar Duchamp como um plagiador. O plágio frequentemente carrega um peso de conotações 
negativas. Enquanto a necessidade de sua utilização aumentou com o passar do século, como resposta ao bombardeio de 
imagens que hoje bem conhecemos, o plágio foi camuflado em um novo léxico para aqueles, como Duchamp, desejosos 
de explorar essa prática enquanto método e como forma legitimada de discurso cultural. Ready-mades, colagens, found 
art ou found text, intertextos, combines, detournment e apropriação – todos representam incursões no plágio.

As ações dos plagiadores subvertem conceitos de valor baseados em horas de trabalho e dificuldade de produção 
– novos sentidos são criados a partir de estruturas anteriormente fundadas. O plágio neste sentido é uma forma de 
negação que envolve a re-invenção dos cânones e signos que aprendemos a aceitar como imutáveis, “normais” ou 
corretos. Criando novos sentidos, o plágio age como a negação de uma cultura que encontra sua justificativa ideológica 
no “objeto único”.

Mesmo objetos produzidos em série nos são vendidos com a intenção de provocar a ilusão do único. A indústria 
fonográfica e seus CDs, por exemplo: por que motivo alguém compraria um disco original, se pode obter o mesmo 
material – som, imagem e texto – gratuitamente, pela Internet? O pequeno disco colorido dentro de uma caixinha 
desperta nossas sensações de posse, nossos prazeres de colecionadores; para algumas pessoas existe o prazer da compra, a 
satisfação de gastar seu dinheiro para possuir algo em troca. Fomos acostumados a nos apegar a isto.

Porém, existe uma geração inteira crescendo habituada à idéia da imaterialidade e à velocidade da rede de 
computadores. Baixar músicas da rede e trocá-las com amigos pelo celular tornou-se prática corriqueira entre crianças 
e adolescentes nas escolas. Apaixonados por música com condições financeiras limitadas finalmente têm a possibilidade 
de ouvir de tudo sem gastar fortunas em discos. Esta geração está aprendendo a valorizar a informação, em detrimento 
do meio que a suporta: a música, e não o disco de plástico. Mas a indústria cultural e o mercado artístico ainda mantêm 
o foco sobre os objetos únicos, combatendo como podem a cultura recombinante, com liminares e processos judiciais 
milionários, muitas vezes contra simples usuários domésticos.

A conotação negativa do plágio está intimamente ligada a este conflito do mercado com o advento das “não 
coisas”, o termo flusseriano para toda a informação decodificável, porém não-palpável. A indústria cultural não quer 
perder o controle da mediação arte-público. A experiência do indivíduo com a arte não pode ser direta – há de existir 
uma instituição para fazer a ponte, seja ela um museu, uma loja de discos, um professor ou uma televisão. Todos devem 
ser devidamente creditados e ressarcidos. O problema das instituições é que provocam o desaceleramento do processo 
da comunicação e recombinação de idéias. Tomemos como exemplo os blogs e os textos online.

O texto online flui em uma corrente ininterrupta pela rede eletrônica. A produção do texto pressupõe sua 
distribuição, revisão e consumo imediatos. Todos que participam da rede também participam da interpretação e 
transformação do fluxo textual, com comentários, hiperlinks e diversos tipos de retroalimentação possíveis. E isso é 
bem diferente de esperar que determinado livro seja publicado por uma editora, ou comprar o jornal na manhã do dia 
seguinte. O texto recombinante fecha a lacuna entre a produção e o consumo, e amplia as possibilidades daqueles que 
não são celebridades literárias.

Incrivelmente, podemos também imaginar novas possibilidades da cultura recombinante para a arte erudita, a 
arte com “A” maiúsculo, dos gênios, ismos e vanguardas. O processo é basicamente o mesmo: quebrar a mentalidade 
do objeto único, para que o pensamento possa estar a par das tecnologias de seu tempo. Imaginemos, por exemplo, 
que todos os museus e colecionadores de arte, tomados subitamente por um maluco sentimento de coletividade, se 
dispusessem a digitalizar todos os seus acervos, disponibilizando-os online e em alta definição. Aliada à tecnologia 
da qual já dispomos, esta mentalidade coletiva e uma imensa coleção de imagens poderia dar origem a vários museus 
eletrônicos, que não abrigariam obras de arte, mas sim diversos painéis que pudessem reproduzir fielmente as obras 



de arte desejadas – com até mais nitidez e detalhe do que as obras originais. Dessa forma, países sem recursos para 
custear grandes exposições poderiam realizar o sonho de colocar, lado a lado, as obras mais significantes de determinado 
período, artista ou movimento, por exemplo. Curadorias temáticas com fins educativos também seriam possíveis. As 
condições tecnológicas atuais nos oferecem um cenário animador – limitado apenas pela mentalidade em vigor do 
mercado da cultura.

O que não deixa de ser curioso sobre essa repulsa ao plágio e a recombinação é o fato de que a grande mídia faz 
uso constante destas práticas. Novelas, música pop, best sellers, filmes enlatados, moda, jornalismo, publicidade; não é 
necessário ir longe para perceber que, na maioria dos casos, trata-se da reapresentação de estruturas muito semelhantes 
ou idênticas, com matizes e roupagens trocadas. No mundo da arte acadêmica, tal prática também é recorrente, e tão 
sútil quanto escandalosa; faz uso de conceitos subjetivos como criatividade, estilo e releitura. Consideremos agora uma 
prática empregada tanto pela indústria quanto por alguns artistas do mais alto escalão: o auto-plágio.

O auto-plagiarismo se configura quando o artista (ou empresa) recorre a artifícios esteticamente significativos 
de seu trabalho anterior, e os reapresenta sob a falsa asserção de que são criativamente originais, e que algum progresso 
estético foi feito. Nos casos ordinários de plágio (plagiar o outro), a concessão de crédito ao plagiador seria negada, 
se este não tivesse acrescido nenhum elemento de importância além do que foi plagiado. Mas se um artista repete 
sistematicamente os elementos de seu própria trabalho, existe uma tendência a considerar tal prática como legítima, 
muitas vezes sob a égide do “estilo”. O hábito de pensar o estilo como uma ramificação “natural” da personalidade do 
artista parece justificar, muitas vezes, a repetição indisicriminada do que um dia já foi interessante. Gostaríamos de 
arriscar aqui uma sentença: o hábito é irrelevante, se não oposto, à arte e a sua prática.

Percebemos, até aqui, o quanto são maleáveis nossas concepções de novo, criativo, original, único, artístico, 
plagiado – palavras cujos significados mudam de acordo com o interesse dos que as empregam. Desejamos, no entanto, 
suscitar questões que se encontrassem fora do campo de batalha pela mediação das artes, nem a favor (direitos autorais, 
instituições, dinheiro, processos), nem contra (pirataria, sabotagem, contra-ataques judiciais). Ações criativas abertas, 
sem rótulos tendenciosos como “Arte” ou “contracultura”, por exemplo. Fazer arte fora do mundo da arte, sem a 
influência dos cânones do único e sem a pressão dos advogados. Mas no que poderia consistir, hoje, essa recusa da arte? 
O “gesto negativo” está no tédio quase universal que se abate na maioria das pessoas na simples menção da palavra 
“arte”. Mas qual seria o “gesto positivo”? Seria possível imaginar uma estética que não se comprometa, que se remova 
da História e mesmo do mercado? Ou que ao menos tenda a fazer isso? Que queira substituir a representação pela 
presença? Como a presença pode se fazer mesmo na (ou através da) representação? Onde e quando existe o mundo da 
criatividade não-mediada?

A arte no Mundo da Arte tornou-se uma mercadoria. Porém, ainda mais complexa é a questão da recusa de 
toda mediação. A mediação é difícil de ser superada, e é a origem de todos os problemas relacionados à autoria, plágio e 
direitos autorais que atingem tanto o mundo da arte e os que agem por fora dele. Questões interessantes estão surgindo, 
principalmente no mundo “imaterial” das não-coisas, que interfere de forma cada vez mais aguda no mundo material 
e no mercado. A distância entre produtores/consumidores de linguagem já foi dramaticamente reduzida, e o horizonte 
atual nos permite ao menos devanear sobre o dia em que “o artista não será um tipo especial de pessoa, mas toda pessoa 
será um tipo especial de artista”.





¶ SOBRE HOMENS E NÚMEROS

¶ “NÓS”, DE EUGENE ZAMIATIN (1884-1937)

E agora, adentrarmos um pouco mais esse mundo misterioso de artistas, autores, culturas e consumidores, 
vamos olhar um pouco para um romance de ficção científica. Estamos agora no seio de uma sociedade governada por 
um Estado totalitário, onde apenas um modo de pensar e agir é admitido: o apoio incondicional ao Estado. Uma 
sociedade cujos integrantes estão sob constante vigilância, tanto por parte do estado, como pela própria população – 
além de uma entidade onipresente e onipotente que olha por todos. Uma vida em que um simples passo em falso, uma 
ação inesperada ou até mesmo um simples pensamento podem despertar desconfiança, e transformar um indivíduo em 
inimigo da sociedade – um criminoso a ser punido. Qualquer manifestação de criatividade é transgressora – a não ser 
que sirva para exaltar o estado.A história de um homem colocado em conflito consigo mesmo por uma mulher que lhe 
mostra o lado prazeroso – e proibido – de uma existência monótona e ultra-regrada. Poderíamos encaixar esta descrição 
no consagrado 1984, de George Orwell. No entanto, curiosamente, esta descrição também está perfeitamente adequada 
a um livro escrito 23 anos antes do romance orwelliano. Este livro foi escrito por um russo chamado Eugene Zamiatin, 
e seu título, igualmente breve, é Nós. Aprofundaremo-nos agora no romance russo, o suficiente para despertar a 
curiosidade de seus futuros leitores, até um limite que não lhes prive do prazer da leitura e da descoberta.

Século XXVI. Após a Guerra dos 200 anos, à qual sobreviveu a diminuta parcela de dois décimos da 
humanidade, os remanescentes isolaram-se do mundo construindo uma imensa muralha, que delimita fisicamente os 
domínios da mais perfeita forma de organização humana conhecida até então – o Estado Uno. Neste estado, todas as 
edificações, inclusive a muralha, são feitas de vidro. A transparência, a clareza e a coletividade são conceitos-chave do 
One State. Portanto, os números – como são chamados os habitantes da vítrea civilização – habitam apartamentos de 
vidro, andam por ruas de vidro, trabalham em repartições de vidro. Essa estrutura é muito conveniente aos interesses 
do Estado Uno, pois transforma a população na maior vigilante de si mesma. É claro que existe um aparato oficial de 
vigilância e repressão – os Guardiões – pronto a delatar qualquer sinal de dissidência, sujeitando os culpados à máquina 
executora do Benfeitor, o misterioso e imponente líder o que olha por todos, e governa o Estado Uno com amor frio e 
matemático.

Qualquer sinal de individualidade é condenado pela sociedade dos números. Noções como “meu” ou “seu” 
são simplesmente absurdas – isso aplica-se a parceiros, posses e até mesmo nomes – os que seriam os cidadãos de nossa 
sociedade, são os números do Estado Uno. Assim, o nome, ou número, do personagem-narrador é D-503. Este número 
possui uma função privilegiada – é o construtor do Integral, uma espécie de nave espacial cuja função é levar a filosofia 
matemática do Estado Uno a regiões – e épocas – remotas. D-503 mantém um diário, onde confidencia reflexões e 
impressões de sua vida de número. E é neste diário que residem os méritos literários de Zamiatin.

D-503, longe de ser um obtuso matemático, revela ter boas doses de um sonhador e de um filósofo. As 
primeiras entradas do diário são claramente destinadas a explicar o funcionamento do Estado Uno, como a Tabela 
de Horas e a Lex Sexualis. Detenhamo-nos por um breve instante na análise superficial destes dois mecanismos. Na 
Tabela de Horas o tempo de cada número está esquadrinhado e dividido para que sua vida esteja matematicamente 
integrada às engrenagens do Estado Uno: a hora de dormir, de acordar, de comer, de trabalhar e daí em diante. Existem, 
no entanto, as horas pessoais – duas horas por dia destinadas às atividades particulares de cada número (consideradas 
por D-503 como uma imperfeição a ser corrigida). A Lex Sexualis tem algo de mais curioso: o One State reconhece 
a necessidade humana do sexo, e sabe que pessoas com instintos reprimidos representam potenciais seres humanos 
revoltados e infelizes, combinação adequada para o surgimento de um insurrecto ou dissidente (George Orwell 
explorará em seu 1984 esta relação estatal com o sexo, porém com uma abordagem obscura e pessimista). A solução 
para este caso é interessante: os hormônios sexuais de cada número são medidos em laboratório, determinando a 
intensidade de suas necessidades sexuais. De acordo com o grau de desejo sexual, é estabelecida uma cota semanal de 



relações sexuais, e são distribuídos cupons cor-de-rosa de acordo com o número de dias de sexo. O número deverá 
então escolher um (ou mais de um) número que seja de seu agrado, e inscrever-se a ele, determinando então que 
manterão relações sexuais nas horas determinadas para isso. Utilizando os cupons rosados, têm o direito de baixar as 
persianas de seus apartamentos por uma hora – o único momento em que um número tem direito à privacidade.

D-503 cumpre com orgulho seus deveres de número, e boa parte de seus escritos são dedicados à exaltação da 
máquina estatal. Porém, alguns acontecimentos colocam em crise suas certezas, e a primeira delas é o encontro com 
uma mulher, que exerce sobre ele uma estranha atração, mas também lhe causa certo ódio e repulsa (e qualquer pré-
adolescente apaixonado dos nossos dias sabe bem o que é isso). E é em um dos primeiros contatos visuais com esta 
mulher, cujo número é I-330, que reside uma das passagens mais inspiradas da narrativa de Zamiatin. Em mais uma 
das demonstrações públicas do Estado Uno, uma nova máquina de compor sinfonias era apresentada à população 
(Orwell gostou muito desta máquina). Em oposição à música matematicamente composta pela nova invenção, um 
piano é colocado no palco. De dentro de uma caixa, surge a mulher misteriosa, trajando um vestido dos tempos idos, 
e começa a tocar no antigo instrumento uma composição dos séculos passados. A grande massa de números começa a 





gargalhar – rir do absurdo ilógico que é a música dos antigos. Mas D-503 não está rindo – está completamente absorto, 
profundamente tocado por algo que não se encaixa em nenhuma equação, que não pode ser submetido à lógica fria da 
tabuada:

Sim, epilepsia, uma doença do espírito, dor… Dor agradável e lenta, uma dentada, nos a desejamos ainda 
mais profunda, ainda mais dolorosa. Então, lentamente, o sol. Não o nosso, não aquela luz azulada, cristalina, 
uniforme filtrando-se pelos tijolos de vidro. Não, um sol avassalador, selvagem, reduzindo tudo a quase nada…

E aqui começa o inferno pessoal de D-503. Cada vez mais envolvido pela enigmática mulher, começa a 
duvidar de suas convicções e suspeitar que seu Estado perfeito é construído em cima de um enorme vazio. É desses 
questionamentos que Zamiatin extrai o que mais há de filosófico da mente do protagonista de seu romance. Em suas 
entradas no diário, D-503 sempre divide em tópicos os assuntos sobre os quais irá discorrer. Porém, no dia que se segue 
ao seu primeiro encontro íntimo com I-330, do qual sai extremamente confuso e perturbado – e renovado, entretanto – 
o tópico é o seguinte: “Não, não consigo, Escrever apenas, Sem plano”. Um parágrafo do mesmo dia:

Ponho-me diante do espelho. E pela primeira vez na vida, sim, pela primeira vez, me vejo com clareza, 
nitidamente, conscientemente. Vejo-me assombrado como um certo “ele”. Aqui estou eu-ele: sobrancelhas 
negras traçadas em linha reta; e entre elas, como uma cicatriz, um vinco vertical (não sei se estava aí antes). 
Olhos azul-metálicos, sombreados pelas olheiras de uma noite em claro. E lá, por trás daquele metal… 
acontece que nunca soube o que estava lá. E de “lá” (esse “lá” está ao mesmo tempo aqui e infinitamente 
longe), de “lá” olho para mim – para ele – e sei: esse de sobrancelhas retas, é um estranho, alheio a mim, 
alguém que estou encontrando pela primeira vez na vida. E eu, o verdadeiro eu, não sou ele.

A principal virtude de Nós em relação aos livros de ficção que o seguiram (notavalmente 1984 e Admirável 
Mundo Novo) é o amplo espaço concedido a devaneios e incursões poéticas, como tentamos demonstrar nas citações 
anteriores. Se encararmos este romance como apenas uma obra de ficção científica de teor fantástico, encontraremos 
diversas brechas e exageros que deporiam contra a verossimilhança e a coerência da obra. É neste momento que 
teremos que levar em consideração aspectos biográficos de Zamiatin, o que nos levará a um maior esclarecimento em 
relação à função desempenhada por este romance. Com seus escritos, Zamiatin conseguiu desagradar autoridades de 
todas as vertentes e cores. Perseguido tanto pelos tzaristas, como, posteriormente, pelos socialistas, enfrentou extremas 
dificuldades para publicar diversas de suas obras em sua terra natal. Foi também exilado da Rússia, e não pereceu 
nas mãos de Stalin graças à intervenção de amigos influentes. Nós deve ser contextualizado como uma sátira ácida 
e um tanto profética do que a Revolução Russa estava se tornando. Zamiatin captou com extrema lucidez algumas 
tendências, e, elevando-as a um grau quase profético, chegou ao formato que assumiu o Estado Uno. Fazendo uso de 
algumas analogias poderemos compreender um pouco melhor a origem de certas imagens do romance, assim como 
relevar aparentes exageros.

Por exemplo, a máquina de compor sinfonias, e o dever dos poetas e escritos para com o Estado. Zamiatin 
foi constantemente acusado de desserviço aos interesses revolucionários, e viu diversos colegas escritores sucumbirem 
aos interesses socialistas, transformando obras literárias em exaltações vermelhas. Provavelmente inspirou-se neste fato 
ao pensar na máquina compositora de sinfonias – os escritores, poetas e demais artistas como uma grande máquina 
de fazer obras com absoluta frieza e impessoalidade. Consta no primeiro registro do diário de D-503 uma citação da 
Gazeta do Estado Uno que é uma crítica mais explícita nesse sentido:

Todo aquele que tiver capacidade deverá compor opúsculos, odes, manifestos, poemas e outros textos que 
exaltem a beleza e a grandiosidade do Estado Uno.

Algo que soa contraditório e exagerado é a alimentação dos números, que consiste em um alimento sintetizado 



à base de petróleo. Dado o ritmo em que é atualmente consumido, e o valor econômico que alcançou, dificilmente 
teremos petróleo daqui a cinco séculos, muito menos sendo utilizado como comida. Mas é possível, e preferível, 
neste caso, considerarmos o elevado senso irônico de Zamiatin para entendermos que estava criticando a posição tão 
importante a ser alcançada pelo petróleo, e o valor que hoje é dado à negra substância – tão importante a ponto de 
chegarmos a comê-la, um dia. De fato, o petróleo tornou-se o epicentro de guerras e crises econômicas – a saúde da 
economia mundial é talvez mais dependente de petróleo do que de comida.

Uma manobra notável de Zamiatin garante a sobrevida de Nós como obra de ficção científica. Anthony Burgess 
sugere, em 1985, que:

É sempre tolice escrever uma obra de ficção sobre um futuro que seus leitores logo poderão conferir 
pessoalmente. Digamos que eu me limito a dramatizar certas tendências.”

Também este é o método de Zamiatin, que não consiste apenas em empurrar a humanidade seis séculos adiante 
do século XX, listando as características mais prováveis de um futuro distante – também arrisca uma previsão de 
fundação filosófica. A sociedade dos números tem como sua grande referência Taylor – o idealizador da Administração 
Científica (ou Taylorismo), que consiste basicamente na divisão e especialização de funções do trabalho, brilhantemente 
ilustrada por Charles Chaplin no famoso filme Tempos Modernos. Isto consiste num “acerto”, se tomarmos a ficção 
como profecia – e desde a sua implantação é facilmente verificável que o mesmo princípio tem crescente aceitação em 
diversas áreas do conhecimento humano. Aldous Huxley retoma esta “profecia” em seu Admirável Mundo Novo – onde 
Ford é praticamente Deus. Recorramos a mais uma passagem inspirada do diário de D-503:

Esse Taylor foi sem dúvida o maior gênio da antiguidade. Verdade que seu pensamento não teve suficiente 
alcance para que extrapolasse seu método para a vida, cada passo, as vinte e quatro horas do dia. Ele não foi 
capaz de integrar seu sistema de uma hora em vinte e quatro horas. Ainda assim, como é que eles podiam 
escrever bibliotecas inteiras sobre esses Kants, e mal tomar conhecimento de Taylor, um profeta que conseguiu 
ver dez séculos à frente?

Além da fundação filosófica, o Estado Uno possui também algo de religioso – e aqui deve-se relembrar a postura 
de Zamiatin para com qualquer tipo de autoridade. Os cristãos são mencionados como os antecessores imperfeitos dos 
números, e o próprio D-503 é uma espécie de religioso asceta; sua devoção ao Benfeitor e ao One State é irrestrita. 
Refere-se aos Guardiões como a personificação dos anjos da guarda a que se referiam os antigos, e chega mesmo a 
sentir-se bem quando percebe um Guardião espreitando-o por trás. Seu diário é o modo que encontrou para expiar 
suas faltas, com o compromisso de não ocultar nada. Este “nada”, no caso de D-503, são suas tentações, os sonhos, os 
devaneios, o deleite que sentiu ao escutar a música do piano – qualquer tipo de sentimento não cabível numa equação 
matemática. A imaginação é o principal inimigo de D-503: ironicamente, algo que possui de sobra. Destes conflitos, da 
sua relação conturbada com a enigmática I-330, de sua imaginação, surgirá a doença que os médicos chamam de alma 
– “é incurável”. Desta doença é que podem surgir as interferências do inesperado em uma existência monótona, cujas 
leis são tão exatas como a tabuada.

Um texto crítico jamais substituirá seu objeto de estudo. Neste caso, o que se espera é lançar luz sobre Nós e 
despertar a curiosidade de possíveis leitores. Esta obra, em comparação com os livros que foram diretamente inspirados 
por ela, é praticamente desconhecida. Zamiatin encarou este problema em vida – na década de 20, quando Nós foi 
escrito, era muito mais fácil encontrar suas traduções em língua inglesa do que o texto original em russo, tamanha a 
perseguição que sofreu em sua terra natal. 
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¶ ERIC ARTHUR BLAIR, PLAGIADOR ENRUSTIDO

¶ 1984, DE GEORGE ORWELL (1903-1950)

 Você pode pensar que um ladrão literário merece ter sua carreira arruinada, e certamente eu penso 
assim, mas copiar um texto já publicado, palavra por palavra, é um fracasso tão certeiro que somente um idiota 
ou um completo novato o faria. Mas o que dizer do caso em que alguém simplesmente faz uso da idéia central 
do texto, a série de eventos que estão nele contidos, o clímax, o ambiente emocional, e daí em diante, mas não 
o repete palavra por palavra? E se o plagiador utilizar suas próprias palavras em todo o texto, muda alguns 
detalhes não-essenciais, apresenta os fatos em contextos diferentes? - Isaac Asimov

Se escolhemos comparar 1984 ao livro do texto anterior, não foi com o intuito de dissecá-los, ponto 
a ponto, para que ao fim tenhamos uma tabela de semelhanças e diferenças. Tal estudo seria mais apropriado a algum 
tipo de publicação especializada no gênero. Nosso propósito é bem mais simples;:

¶ Perceber como determinadas obras/expressões/discursos, ao mesmo tempo que ganham notoriedade, 
projetam uma sombra sobre suas “raízes” ou principais influências – quando não as fontes de onde extraíram 
literalmente alguns de seus conteúdos. Tentaremos, então, olhar um pouco mais adiante, e investigar estas influências.

¶ Ver como a abordagem negativa do conceito de plágio é um fator limitante do exercício da criatividade. 
Consideramos oportuna a comparação por se tratar de dois marcos da ficção científica, sendo que 1984 foi largamente 
inspirado no romance de Zamiatin, e tornou-se indiscutivelmente o mais conhecido dos dois. Plágio ou não, fato é que, 
de qualquer maneira, uma grande obra literária possibilitou o surgimento direto de mais uma, e quem sabe de quantas 
outras, indiretamente.

A relação entre 1984 e Nós não é casual: Orwell leu o livro de Zamiatin, e manteve por este vivo interesse, a 
ponto de publicar uma crítica literária sobre o mesmo, num jornal, como nos conta Anthony Burgess, que ainda nos dá 
uma pista importante do que 1984 viria a fazer pela propagação do romance russo:

Orwell escreveu um artigo criticando o livro [Nós], publicado no Tribune de 4 de janeiro de 1946, quando 
conseguiu finalmente encontrá-lo, muitos anos depois de saber de sua existência. Sempre foi um livro bastante 
difícil e, se agora pode ser encontrado em quase todos os idiomas, isto se deve ao fato de que Orwell foi 
influenciado por ele. Mas parece ser impossível encontrá-lo na língua original, o russo.

Zamiatin encontrou severas dificuldades para publicar sua obra em sua terra natal. Seu romance não fazia 
nenhum tipo de alusão demasiado direta a um ou outro governo, porém seu texto era considerado potencialmente 
perigoso, tanto pelos tzaristas quanto pelos socialistas, e foi banido da União Soviética. É natural que a tradução inglesa 
circulasse em maior quantidade. O romance de Orwell, apesar de ser crítico e até demasiado literal em sua analogia com 
a ditadura stalinista, não contou com a mesma perseguição, já que estava em curso um decisivo momento histórico: a 
Guerra Fria. Se o texto de Orwell era desagradável aos socialistas, o ocidente capitalista o receberia de braços abertos. 
Isaac Asimov, em sua crítica a 1984 (em No Mundo da Ficção Científica) destaca alguns detalhes da biografia de Orwell 
que ilustram bem a chegada deste momento, acompanhados de sua opinião pouco favorável ao livro:

Orwell concluiu A Revolução dos Bichos em 1944, mas teve dificuldade em favoráveis para causar-se qualquer 
perturbação aos soviéticos. Todavia, logo que a guerra terminou, a União Soviética tornou-se uma caça 
permitida e A Revolução dos Bichos veio a lume. Foi recebida com grandes aplausos e Orwell tornou-se 
suficientemente próspero para afastar-se de outros trabalhos e dedicar-se à sua obra-prima, 1984. […]
Trata-se exclusivamente de um retrato do stalinismo. 
Em 1944, na época em que o livro foi publicado, a Guerra Fria encontrava-se em seu auge. Por esse motivo o 
livro tornou-se popular. Era quase uma questão de patriotismo, no Ocidente, comprar esse livro, discuti-lo, 
talvez ler partes do mesmo, embora, em minha opinião, um maior número de pessoas o adquiriu e discutiu 
do que aquele que o leu, pois se trata de um livro tremendamente cacete, didático, repetitivo, sendo, antes de 
tudo, destituído de ação.



Não é o primeiro caso em que uma obra artística ou literária serviu como uma luva para a propaganda anti-
comunista nos tempos da Guerra Fria; as pinturas do norte-americano Jackson Pollock foram amplamente difundidas 
como o símbolo da liberdade de criação e expressão nos EUA, em oposição ao Realismo Socialista imposto por Stalin 
aos artistas soviéticos. Toda a arte produzida pelos soviéticos, inclusas a literatura e a poesia, deveria ser um instrumento 
do Estado, uma expressão de sua identidade visual, importantíssima para um estado totalitário, que precisará manter 
intacta a imagem de seu poder, mesmo que a situação seja das mais adversas. Apesar de Hitler ter sido o maior “ditador 
esteta” – como sugere o documentário Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen – Orwell preferiu manter o foco 
sobre Stalin e a Revolução Russa, alvos maiores de seu rancor e ressentimento.

Evidentemente, apesar de seu alvo inicial ter sido bem específico, a leitura que o mundo fez do romance de 
Orwell foi mais ampla. O sombrio cenário de 1984 passou a representar toda sorte de perigo oferecida por intervenções 
estatais demasiado severas, manobras belicistas, controle da expressão e do trânsito de informação, e também os 
estados socialistas e/ou totalitários em si. O termo “orwelliano” e menções ao Grande Irmão se espalharam dos círculos 
literários e universitários até a cultura de massa, dando nome ao emblemático reality show televisivo. Ainda que fosse 
evidente que o mundo pós-guerra de Orwell não concretizar-se-ia, e até mesmo de 1985 em diante, 1984 continua 
sendo uma referência agourenta de algo que esteja ligado a um controle excessivo ou perda de liberdades individuais e 
coletivas.

Mesmo que 1984 seja um ano idílico, essa visão de Orwell ainda servirá como símbolos dos piores temores da 
humanidade. 1984 é usado como uma metáfora tanto vaga para a tirania e só podemos lamentar que seja tão 
vaga. Quando solicitados a não fumar maconha na sala de aula ou gentilmente instados a estudar um pouco 
mais, os universitários respondem com um “Tipo 1984, cara?”. Por extensão, o termo “orwelliano” serve 
para definir qualquer coisa, desde uma folha saída do computador até a gélida funcionalidade de um novo 
aeroporto.

Torna-se, então, mais fácil compreender a dimensão do alcance de 1984 e os motivos que possibilitaram sua 
ampla difusão, enquanto suas fontes, entre elas o romance de Zamiatin, permaneceram desconhecidas ao grande 
público e até mesmo aos círculos literários. Mesmo que escrevamos um tratado comparando os dois romances e 
afirmando com veemência a maior riqueza existente em Nós - o que de certa forma já fizemos, assim como Asimov 
e Burgess – não conseguiremos ofuscar a notoriedade e o impacto causado por 1984. Talvez esta situação seja um 
exemplo claro de plágio bem-sucedido.

Condições externas criam ou não o cenário favorável ao plágio, de modo que seria praticamente impossível 
plagiar uma obra literária de maior vulto, como o Dom Quixote de Cervantes, por exemplo – uma apropriação de uma 
obra deste porte só seria permitida à guisa de releitura. Já no caso Orwell-Zamiatin, tudo parece conspirar a favor do 
autor inglês: além de sua intenção de criticar impiedosamente o stalinismo, seu colega russo havia sido suficientemente 
perseguido (tanto pelos tzaristas como pelos bolcheviques) para que Nós permanecesse relativamente desconhecido. 
Assim, foi possível que 1984 se propagasse, tornando-se um dos mais marcantes romances de seu tempo, cunhando o 
termo “orwelliano”, e tudo isso sem que seus leitores percebessem que as desventuras de Winston Smith se assemelham 
fortemente às peripécias do número D-503, o habitante do Estado Uno.

É bem possível que Orwell tenha concebido Winston como uma espécie de sombra ou “negativo” de D-503. As 
virtudes do protagonista-narrador do romance russo – otimismo, clareza e rapidez de raciocínio, energia e predestinação 
à glória – são gravemente corrompidas em Winston Smith. Sua saúde é frágil, seus pensamentos vagueiam em círculos, 
e a única coisa da qual tem certeza é a da sua eliminação física e histórica. Sua única pergunta é “quando”.

O mesmo vale para a destruída Airstrip One - o novo e impessoal nome dado à Grã-Bretanha – se comparada 
com as paragens cristalinas e geométricas do mundo vítreo do Estado Uno: fachadas decadentes de arquitetura vitoriana 
e resquícios de uma Londres bombardeada constantemente; habitações populares caindo aos pedaços, canos entupidos, 
elevadores quebrados; túneis e corredores metálicos abafados, com paredes engorduradas. A única coisa que parece 





funcionar constantemente são as infames telescreens (traduzidas de maneira infame para teletelas), aparelhos televisores 
de mão dupla, que despejam propaganda estatal e notícias da guerra, e ao mesmo tempo filmam e transmitem a vida 
de cada indivíduo para que possam ser observados. Além disso, jamais podem ser desligados. O sistema de vigilância e 
punição funciona com implacável eficiência, enquanto todo o resto funciona de forma deficiente e um tanto aleatória 
(não há energia para os elevadores, mas para as telescreens…). A linguagem está sendo sistematicamente condensada 
e simplificada num dialeto chamado Newspeak - traduzido, mais uma vez de maneira infeliz, para novilíngua. Toda 
a literatura, cinema e qualquer forma de cultura transmitidas à população são produzidas por máquinas, que nada 
fazem além de recombinar diferentes elementos em cima de estruturas repetitivas; excetuando a parte das máquinas, 
é basicamente o que se consome hoje com o nome de cultura de massa. Já vimos a idéia da música produzidas por 
máquinas em Nós.

É nesse ambiente desesperador que se desenrola a trama de 1984. Winston faz passeios constantes aos 
subúrbios, desejando saber como era a vida no pré-guerra; compra um caderno antigo de folhas cremosas, tinta e uma 
pena – assim começa seu diário. Ao contrário do diário de D-503, a escrita de Smith não é bem articulada e se resume 
a impulsos semi-conscientes que dizem respeito à sua liberdade e a seu futuro. Juntamente com o diário tem início a 
constante paranóia de ser descoberto e, para piorar, percebe que uma mulher do partido está lhe observando. Após 
vários incidentes, começa a ter ódio e medo da mulher, mas após receber da mesma um misterioso bilhete, começa 
a sua espiral rumo à danação. Por se tratar de um livro demasiado conhecido e existirem diversos textos críticos e 
análises sobre o mesmo, não o adentraremos em detalhes; porém, como tentamos mostrar anteriormente, a estrutura é 
muitíssimo semelhante à do romance Nós, com algumas particularidades que não deixam dúvidas de que Orwell era, 
pelo menos, um grande admirador de Zamiatin.

Um outro bom exemplo de apropriação crítica e literária surgida do mesmo contexto é o romance 1985, de 
Anthony Burgess, mais conhecido como o autor de A Laranja Mecânica. O livro é dividido em duas partes. A primeira 
se trata de uma análise crítica de 1984, em forma de entrevistas e artigos; Burgess escancara algumas referências, como 
o filme de H.G. Wells, Things to come (1936), e tenta situar o leitor no ambiente político em que Orwell escreveu 
seu romance. A segunda metade do livro, que é o romance em si, baseia-se na tese em que Orwell fez uma série de 
previsões grosseiras e disparatadas, e tenta dar ares mais “realistas” a um estado totalitário no ano de 1985. O resultado 
é uma Inglaterra dominada pelos sindicatos, simbolizados por Bill, o Operário Símbolo. O “inglês operário” é a língua 
hegemônica, e antigas grosserias ortográficas, gírias e vocábulos do léxico chulo constituem agora a linguagem oficial. 
A educação nas escolas visa preparar os indivíduos para a vida de operários, sendo matérias como história, filosofia e 
literatura banidas do currículo. Os vagabundos e assaltantes são ex-professores e intelectuais, que falam latim pelas ruas 
e sobrevivem de assaltos e pilhagens. O protagonista de 1985 é Bev Jones, que acaba de assistir a sua esposa morrer 
num hospital que pegou fogo, durante uma greve do sindicato dos bombeiros. Além disso, tem uma filha de treze 
anos mentalmente retardada e sexualmente precoce, que só parece se divertir masturbando-se e assistindo televisão. 
Beirando o desespero, Jones faz uma série de denúncias e rompe com o seu sindicato, o que o precipita para uma série 
de desventuras.

Não é com um propósito de “caça às bruxas” que acusamos o ato plagiador de Orwell. A idéia principal é 
demonstrar que, de uma obra ou contexto criativo, podem surgir outros, readaptados ao momento e com uma função 
mais específica e menos abrangente – justamente o caso de 1984 e o momento político no qual foi editado. A obra a 
de sucesso comercial não depende necessariamente de suas qualidades para assegurar seu sucesso de público e crítica. 
Se Nós é muito mais rico literariamente do que 1984, só nos resta lamentar que as idéias de Zamiatin não tenham 
agradado as editoras e o mercado, e, principalmente, os governos de sua nação.

O que nos leva, finalmente, a questionar se o que hoje nos é vendido como obras prima, grandes sucessos 
musical ou best seller, entre outros exemplos, tem seu valor cultural e financeiro avaliado a partir das noções de original 
ou criativo, estas palavras que tanto têm aparecido nos processos contra supostos piratas e plagiadores.
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¶ PALAVRAS CONCLUSIVAS E CONFUSAS

¶ ALUCINAÇÕES SEM VÍNCULOS HISTÓRICOS

¶ O QUE FAZER COM TUDO ISSO?

 Existiu um homem chamado Lazlo Toth. Este homem que deu marteladas 
na Pietá de Michelangelo gritando “Eu sou Jesus Cristo!”. Talvez ele entendesse que 
também tivesse um lugar de direito nos braços da Virgem; que era merecedor da atenção 
e do cuidado da mãe divina, em meio à confusão de sua própria cabeça. Quem sabe? 
Não é assim que também nós nos sentimos, quando vemos algumas pessoas seletas, 
intituladas cultas, desfrutando, como se fossem os únicos escolhidos, dos voluptuosos 
prazeres do mundo das obras de arte e do mercado? Não sentimos vontade de, num ato 
pirata, heróico e salvador, destituir-lhes de tudo o que, de forma esnobe, admiram tanto, 
e devolvermos o direito à criatividade, beleza e expressão a todos os homens? A cena fica 
melhor se escaparmos ilesos, sem sermos identificados. Haverá de ser algo sutil e bem 
arquitetado – não bastará sabotar um pavilhão de uma bienal qualquer. Evidentemente, 
não é um zine qualquer que realizará tal feito; pode, no máximo, causar alguma pequena 
confusão e desaparecer na memória coletiva. Provavelmente será lembrado como uma 
revistinha feita por um tipo esquisito da faculdade de artes, desses que te abordam 
perguntando “gosta de poesia?”. A condição anônima seguramente é mais interessante 
do que essa caricatura. Seria mais fácil na Internet: maior fragmentação das informações 
e ligação contextual por hiperlinks, tags e outros mecanismos, por exemplo. Já a 
impressão de um calhamaço de textos grampeados não ajuda em nada. Um problema 
que Foucault entendeu bem:

 Mas os discursos “literários” já não podem ser recebidos se não 
forem dotados da função autor: perguntar-se-á a qualquer texto de poesia 
ou de ficção de onde é que veio, quem o escreveu, em que data, em que 
circunstâncias ou a partir de que projeto. O sentido que lhe conferimos, 
o estatuto ou valor que lhe reconhecermos dependem da forma como 
respondemos a estas questões. E se, na sequência de um acidente 
ou da vontade explícita de um autor, um textos nos chega anônimo, 
imediatamente se inicia o jogo de encontrar o autor. O anonimato literário 
não nos é suportável: apenas o aceitamos a título de enigma.
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