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Universidades abrem espaço para a criatividade tecnológica   
  
  
A paixão pela tecnologia e a falta de tempo levaram os pernambucanos H.D. Mabuse e o DJ 
Tarzan a criar um novo modus operandi para fazer música, usando um site para trocar arquivos 
sonoros e compor a distância.  
 
Inspirados nos combos de jazz, o que era diversão e arte entre amigos virou, em 2001, o Projeto 
Re:Combo, um coletivo multimídia de produção colaborativa audiovisual.  
 
Hoje mais de trinta pessoas fazem parte do Re:Combo, entre músicos, artistas plásticos, 
engenheiros de software, DJs, professores e acadêmicos. 
 
Caio Mariano, advogado e produtor, explica que a idéia de recombinação está por trás de tudo. "O 
ouvinte pode refazer e criar sua própria versão", explica. 
 
A possibilidade de combinar softwares com a criatividade pessoal tem aumentado a busca por 
profissionalização, fazendo surgir novos cursos e habilitações na área de multimídia. 
 
A Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), de São Paulo, por exemplo, criou o seu primeiro 
Programa Internacional de Pós-Graduação em Artes Digitais, com duração de um ano, que deve 
funcionar a partir de março de 2006.  
 
Marcos Moraes, coordenador do programa Master em Artes Digitais, diz que "não dá para pensar a 
tecnologia modificando a cultura apenas do ponto de vista instrumental, do lápis sendo substituído 
pelo computador.  
 
A idéia do curso é bem abrangente e tem o objetivo de levar alunos graduados a romperem os 
limites da linguagem em software e criarem seus próprios códigos." 
 
A realidade virtual é um admirável mundo novo há pelo menos três décadas. 
 
Legítimos cidadãos do que já está sendo chamado de "Idade Mídia", as crianças hoje parecem 
prontas para lidar com mouses e teclados antes mesmo de caminhar.  
 
É difícil traçar o perfil de quem faz arte eletrônica, até pela amplitude desse novo campo de 
atividade.  
 
De acordo com a artista Kika Nicolela, não existe um caminho definido a ser trilhado para se 
tornar artista eletrônico. 
 
"Conheço pessoas que vieram da arquitetura, ciências sociais, jornalismo, cinema, física, 
engenharia, fotografia, artes plásticas, e que hoje se dedicam a esse tipo de arte.  
 
Até recentemente não era possível estudar em uma universidade para ser artista digital. Eu 
mesma tenho uma formação de cinema.  
 
Sou graduada em cinema e vídeo pela ECA.  
Esse curso hoje em dia nem existe mais. Ele se fundiu com rádio e TV para se tornar audiovisual, 
e abrange também, de forma tímida ainda, a arte eletrônica", explica Nicolela. 
 
O pré-requisito é o acesso à tecnologia.  



 
Morar em uma metrópole pode fazer diferença, embora seja complicado falar em custos. 
 
"Se o objetivo é realizar vídeos single channel, por exemplo, o equipamento básico consiste em 
câmera completa, áudio, computador para edição e, eventualmente, projetor e player (DVD).  
 
Varia muito, mas esse sistema pode custar cerca de R$ 25 mil", arrisca Nicolela, dona de uma 
produtora de vídeo. Tudo depende do que o artista tem em mente.  
 
Na opinião de Marcos Moraes, "artes eletrônicas não significam lidar com o que há de mais caro.  
 
É possível juntar um aparelho telefônico com uma placa de computador e criar algo a partir 
disso". 
  
Ciberarte 
  
Para lidar com a imprevisibilidade das novas tecnologias e seus efeitos no mundo da arte, 
buscam-se hoje conceitos que mal conseguem acompanhar o ritmo das inovações.  
 
Desse novo universo fazem parte expressões como telemática, arte midiática, tecnoética, 
telepresença, arte transgênica, interatividade e, acredite, mídia úmida ou moistmedia -- uma 
plataforma que reúne artistas, cientistas e tecnólogos em torno de uma sopa de bits, átomos, 
neurônios e genes.  
 
A cibercultura, nome do palco onde toda essa história se desenrola, trouxe uma relação inédita e 
dinâmica com o saber.  
 
Podemos perceber isso no uso de metáforas como "navegar" e "surfar" no ciberespaço, revelando 
uma situação instável por natureza, em que tudo pode acontecer.  
 
Onde reina a instabilidade, torna-se possível a improvisação. 
 
Há algo de mágico nessa nova arte que tira o autor do lugar isolado de criador e chama o 
espectador para participar, explorar e ser co-criador da obra. 
 
Surge uma revolução completa no conceito de autoria. 
 
Especialista em direito autoral e professor da Fundação Getúlio Vargas, Ronaldo Lemos afirma que 
"não podemos continuar pensando direito autoral como no século XIX. 
 
O Brasil foi o terceiro país, depois da Finlândia e do Japão, a aderir ao CCPL (Licença Pública 
Creative Commons - http://creativecommons.org), um exemplo das mudanças nessa área".  
 
Hoje mais de 40 países fazem parte desse movimento e cerca de 30 milhões de obras já foram 
licenciadas por essa entidade.  
 
Essa licença que disponibiliza ao público a criação, mas não para fins comerciais, sustenta-se no 
conceito da generosidade intelectual, em vez da propriedade.  
 
A postura do grupo inspirou o Ministério da Cultura a criar a licença re:combo, que permite ao 
artista autorizar previamente o uso de trechos de sua música para a construção de outras (na 
forma de remixes ou  usando samplers).  
 
 
 



Alguns estereótipos da figura do criador também caem por terra. 
 
O artista do século XXI pode ser qualquer um de nós.  
 
A explosão de comunidades virtuais do tipo Orkut e os diários da internet, chamados de blogs, 
fotoblogs e agora também os podcasts, que permitem criar uma rádio dentro de casa, refletem a 
extensão desse mercado onde cada indivíduo quer mais do que 15 minutos de fama.  
 
De cara para a telinha, o novo artista passa horas em salas de computação e junta-se a técnicos e 
cientistas para fazer uma arte que já nasce ilimitada. 
 
Como diz o filósofo Pierre Lévy, no livro Cibercultura (Editora 34), "os gêneros da cibercultura são 
da ordem da perfomance, como a dança e o teatro, como as improvisações coletivas do jazz, da 
comedia dell´ arte ou dos concursos de poesia da tradição japonesa. 
 
Na linguagem das instalações, requerem a implicação ativa do receptor". 
  
Artistas pesquisadores 
  
Para ultrapassar o simples uso da tecnologia, e fazer arte, é indispensável um processo de 
aprendizagem e atualização permanente.  
 
A informação jamais substituirá a formação, pelo contrário.  
 
Na opinião de Ronaldo Lemos, "a informação maciça só aumenta a responsabilidade do professor, 
que deverá formar o aluno ensinando-o a filtrar o que é essencial, a ter uma relação dinâmica e 
consciente com os meios, a construir estruturas de confiança e parâmetros do que é certo e 
errado". 
 
O curso Comunicação em Multimeios da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por 
exemplo, habilita os alunos a gerar hipermídias (sites, CD-Roms e DVDs), vídeos analógicos e 
digitais em várias categorias (animação, documentário, videoclipe, videoarte, institucional), peças 
gráficas, trilhas e outros produtos, mas sempre com a perspectiva humanista e crítica que 
caracteriza a instituição, como afirma a coordenadora, Rosangella Leote.  
 
Wagner Morales é um desses artistas pesquisadores.  
 
Vencedor do último Festival Videobrasil, seu trabalho consiste em mixar gravações de mensagens 
em secretária eletrônica e fragmentos de músicas com uma seleção de imagens.  
 
Também tem se destacado o artista espanhol Antoni Abad, que desenvolve trabalhos de interação 
a partir da comunidade, mesclando telefonia celular, internet e grupos de pessoas das grandes 
cidades, como motoboys, taxistas, por exemplo.  
 
Veterano em arte eletrônica, o cineasta Paulo César Soares mostrou suas gravuras digitais no VII 
Salón Internacional de Arte Digital em Cuba (2004). 
 
Na obra "Coreira", Soares captou imagens de uma dança popular do Maranhão, o tambor de 
crioula, e manipulou esse quadro com alterações digitais nas imagens, cores e texturas 
.  
Em recente evento multimídia promovido pelo Itaú Cultural, em São Paulo, o poeta Celso Borges e 
o jornalista, DJ e pesquisador musical Otávio Rodrigues deixaram a platéia em êxtase. 
 
Palavra e música foram "mixadas" para constituir um novo produto poético. Borges explica que o 
trabalho é espelhado no dub jamaicano e na tradição oral da poesia.  



"A gente ama música e tem prazer em descobrir sons novos.  
 
O trabalho em conjunto é resultado dessa alegria.  
 
A poesia entra como elemento essencial para alinhavar nosso desejo em descobrir sonoridades e 
possibilidades textuais diferentes.  
 
É preciso inteligência e criatividade para saber usar a tecnologia. Sem o humano, o sentimento, 
ela é vazia". 
 
O que vemos agora são os primeiros passos da inteligência coletiva na descoberta dos caminhos 
possíveis entre o real, o virtual e o atual.  
 
Há uma avalanche de informações, o que não significa que o conhecimento possa ser partilhado 
por todos.  
 
A exclusão digital é uma realidade que nada tem de virtual.  
 
Gabriel Perissè, doutor em filosofia da educação pela USP, lembra que toda decadência traz nas 
entranhas a sua superação. 
 
"Também agora, não obstante a manipulação de que somos objeto, não obstante as intolerâncias, 
o dilúvio de informações irrelevantes, a banalização e a superficialidade sufocantes, nascem 
possibilidades de renovação e de inteligência". 
 
Sem dúvida. A turma do Re:Combo fez escola, os coletivos de artistas multimídia proliferam e um 
novo direito se articula. É a arte nos tempos da informática. 
  
Entrevista 
  
O BOM E O RUIM DA MÍDIA 
  
Para Hermano Vianna, as instituições de ensino têm muito o que aprender com o melhor da  TV, 
dos jogos eletrônicos, da internet. 
  
Como avalia a influência da mídia na vida atual, especialmente na educação? 
É um clichê, mas não sei começar a falar sobre o assunto sem repetir: tudo no mundo e na vida 
tem um lado bom e um lado ruim.  
 
Assim é também com a mídia eletrônica. 
 
Não podemos viver sem ela, e estamos cada vez mais mergulhados nela. Para o bem e para o 
mal. 
 
Por exemplo: a internet tem enorme potencial para democratizar o acesso à informação, mas 
também pode se transformar num terrível mecanismo de controle social.  
 
É uma besteira ser contra a mídia.  
 
É o mesmo que ser contra móveis, ou meios de transporte em geral. 
 
É preciso aprender a lutar pela mídia que queremos. E saber que sempre pessoas diferentes vão 
querer mídias com atuações diferentes. 
 
Como as instituições de ensino deveriam se situar dentro dessa questão? 



A academia tem muito preconceito contra a mídia eletrônica popular. Prefere ignorar sua 
produção, ou criticá-la de modo esquemático e pobre.  
 
Por exemplo: não existe reflexão crítica interessante sobre televisão no Brasil. Na maioria das 
vezes (e as raras exceções confirmam bem esta regra), querem que a TV seja o que ela não é.  
Querem que a TV seja cinema de arte, teatro, literatura. A TV não é a única produtora de porcaria 
culturais. 
 
A academia também produz muita porcaria, assim como a literatura, o teatro ou o tal cinema de 
arte. As instituições de ensino têm muito o que aprender com o melhor da  TV, dos jogos 
eletrônicos, da internet.  
 
Mas geralmente a academia age como se essas coisas não existissem, como se o mundo ainda 
estivesse na Idade Média. 
 
Qual a fórmula para um bom casamento entre palavra e tecnologia? 
Não existe uma única fórmula, ou um único caminho para o casamento (e há casamentos muito 
ruins por aí).  
 
Posso citar alguns exemplos de experiências que hoje me interessam bastante.  
 
A wikipedia é uma enciclopédia aberta (todo mundo pode escrever e reescrever seus verbertes) 
que surgiu há pouco tempo na internet e já se tornou referência de produção de conhecimento 
coletivo.  
 
A  explosão dos blogs e dos podcasts revela que muita gente quer escrever e falar sobre uma 
incrível variedade de assuntos.  
 
Alguns blogs são hoje fontes para os jornais impressos.  
 
Tudo isso existe há bem pouco tempo, erros e acertos vão acontecer, mas penso que o futuro 
dessas experiências tem tudo para ser muito promissor. 
 
Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em 17 nov. 2005.  


