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Reflexões
Sobre o Artificialismo

Maria Domingues Bitarello*

Só como fenômeno estético podem
a existência e o mundo justificar-se eternamente.

NIETZSCHE
(Nascimento da Tragédia: [1])

Ao longo de três anos de iniciação científica no PET (Programa de
Ensino Tutorial / SESu) da Faculdade de Comunicação da UFJF, dois
deles sob orientação direta do Prof. Potiguara Mendes da Silveira Jr.,
fui me familiarizando com o tema agora publicado em forma de livro,
resultado de sua tese de pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa:
Artificialismo Total: Ensaios de Transformática: Comunicação e
Psicanálise (Rio de Janeiro: NovaMente, 2006). Digo isto para salientar
que, embora o tema já esteja de alguma forma interiorizado em mim, a
discussão proposta pelo autor não é algo convencional dentro do estudo
de comunicação (sua relação com a psicanálise) e, portanto, creio ser
importante resenhar o percurso ali apresentado.

De forma geral, a proposta pode ser resumida em duas assertivas: “a
teoria completa da comunicação é uma teoria psicanalítica” e “a psicanálise
é uma teoria plena de comunicação” (p. 1). Longe de se apresentar como
setorizada, a comunicação, talvez o mais transdisciplinar – ou melhor,
transitivo, como diz o autor – dos campos de estudo (em especial neste
momento de “revolução da informação”), opera com elementos e
raciocínios dos mais diversos discursos em sua busca das “bases constituintes
para uma efetiva teoria da comunicação” (p. 2). Partindo da Transformática,
teoria genérica da comunicação proposta em 1996 pela Nova Psicanálise
(“rearrumação original do aparelho teórico-clínico da psicanálise para lidar

Graduada em Comunicação (Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF).
Repórter de cultura do jornal Tribuna de Minas.

*



170

Comunicações / Resenhas / Etc.

Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.7, n.1/2, p. 169-178, jan./dez. 2004
ISSN 1516-0785

com o ambiente sócio-tecnológico que se instalava no mundo” [p. 4]), o
pesquisador trabalha diferentes maneiras de elucidar o processo de
artificialização ao qual está incessante e inevitavelmente relacionado o ser
humano. Assim como as configurações do desejo (este tomado como
estritamente pulsional), os agenciamentos que o homem estabelece em
quaisquer campos de sua vida (desde as ligações mais básicas, fisiológicas,
até as mais complexas elucubrações de que é capaz a mente humana) passam,
impreterivelmente, pela prática e adoção do artificialismo. Leia-se: artifício,
articulação, arte.

Então, desde que o homem percebe suas inaptidão e fragilidade para
desempenhar funções relacionadas à sua sobrevivência e à satisfação de seus
desejos, a mente e a capacidade sináptica que o diferem dos outros animais
começam a engendrar artifícios para alcançar o que não lhe é diretamente
tangível sem recursos protéticos. Isto pode ser percebido tanto na confecção
de ferramentas para ultrapassar as limitações de sua força física (a roda, p.
ex.); de artefatos para realizar capacidades não incluídas em seu corpo, mas
bastante presentes em seus desejos (voar = avião); de dispositivos para
materializar a aceleração comunicativa de sua mente (informática); quanto,
igualmente, nos entraves ditos civilizados (da cultura) que passam a ser
responsáveis por incontáveis mal-estares a que está submetido este mesmo
homem.

Longe de se configurar como corpos estranhos, estes artifícios se
desenvolveram simbiótica e bionicamente em nós, evidenciando a impos-
sibilidade da diferenciação entre homem e máquina. O que há é o ser
antropotécnico. Muitos olham para o futuro e vislumbram as discussões
que advirão do chamado pós-humano como algo a ser temido, mas, citando
McLuhan – “The new media are not bridges between man and nature:
they are nature” (p. 65) –, o autor defende que, ao contrário, o homem
sempre foi artificial, sempre pensou e agiu tendo os artifícios como extensão
de seus próprios membros e neurônios, em busca da realização do desejo.

O ciborgue somos nós. Artificialismo total, conforme o título: “a hipótese
é de que os seres ditos humanos o portam como característica essencial” (p.
iv). O que se discute em filmes de ficção científica é, pois, somente uma
versão século 21, em nanobites ao invés de pedras lascadas, de uma
configuração instaurada desde o início. Um inescapável ciclo que engendra
e re-engendra reincidentes clichês, já que, de baixa ou alta extração, todas as
nossas atividades acontecem por uma mesma razão e visam, inevitavel-
mente, a um mesmo fim.
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Ao tratar tudo como clichê, a cultura de massa foi um dos fatores que
favoreceu a redução de muito do que encarecíamos como projeto peda-
gógico civilizador e formador a um hiperclichê descartável mediante o qual
estamos podendo visualizar que este projeto servia (e ainda tem servido)
apenas como ‘ilusão’ agregadora de interesses os mais espúrios – e cuja
perda não estamos conseguindo avaliar ainda (p. 94).

O pano de fundo argumentativo para a exposição do autor provém
do axioma praticado e desenvolvido pela Nova Psicanálise: “Haver quer
não-Haver” (notação do que Freud trouxe como pulsão de morte). Ou
seja, estas artimanhas de que dispomos constantemente – que visam única
e exclusivamente à satisfação do desejo – são realizáveis simplesmente
pelo fato de que, diante da impossibilidade do não-Haver (objetivo
inalcançável do desejo, pois nem há), todas as outras investidas se tornam
possíveis porque artificiais. São, portanto, táticas que utilizamos para driblar
a impossibilidade de alcançar o não-Haver (que, mesmo impossível, não
deixa de ser desejado) e para minimizar a frustração advinda desta nossa
inalienável condição, ou melhor, condenação.

É isto que permite sugerir uma nova ótica sobre a teoria da comuni-
cação, já que não mais a linguagem falada é vista como a produtora de
significados, e sim como simples desempenho do artificialismo pulsional
originário. Por isso, podemos dizer que é contra sua própria pulsionalidade
que o homem estabelece e cria produtos culturais que, quando não são vistos
apenas como próteses, tornam-se fonte de tanto e desnecessário sofrimento
(já que a verdadeira angústia decorre da impossibilidade de não-haver). Na
mesma medida, contudo, desenvolve antídotos, que são suas incessantes
investidas contra a barragem de realização do desejo. Aí está a teoria
psicanalítica do Revirão, que o autor desenvolve no livro. Uma vez que não
há o “fora”, ou o “Outro”, desejado, o movimento “retorna” – o que é
modo de dizer, pois nunca saiu – sobre si mesmo fragmentado em
diferenças.

Por isso, o filósofo Gilles Deleuze, em outro contexto e com outras
conseqüências teóricas, pôde falar em “dobra”, ou Fernando Pessoa em
“cais absoluto”. Este, aliás, é o nome que a Transformática usa para o
verdadeiro local da criação humana, onde o homem encara o abismo e, ou
cria, ou sucumbe. “Referidas a este ponto, o único de onde se tem uma
perspectiva verdadeiramente global, as formações poderão ser consideradas
com In-Diferença” (p. 9), a qual não é desinteresse pelas diferenças, e sim
equivalência entre elas – portanto, amplo, total e irrestrito interesse. Aí é
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onde se desfazem as polaridades menores e nos deparamos com a absoluta
e fundamental oposição:

suspendem-se todas as oposições (diferenças) de ‘dentro’ diante
de um requisitado ‘fora’ (que não há), constituindo-se assim um
lugar terceiro (sem síntese, mas como pro-tese), originariamente
protético, neutro, in-diferenciado, a partir do qual escolhas (artifícios
protéticos) serão possíveis em função das articulações do
momento (p. 47).

É interessante evocar aqui indicações de autores não psicanalíticos a
este lugar terceiro, in-diferente, como balizas para a compreensão do que
o autor especifica para a Transformática. Por exemplo, diz Michel Serres
(O Terceiro Instruído. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 21-22):

O viajante está aí sozinho, precisa, pois, fazer a travessia para conhecer a
solidão. E poderá reconhecê-la no desaparecimento das suas referências.
Num primeiro tempo, o corpo relativiza o sentido: que importa ser a
direita ou a esquerda desde que sinta terra firme, diz ele. Mas a meio da
passagem, o próprio espaço desaparece, acabam-se as dependências. Então
o corpo voa, esquece o que é sólido, já não espera quaisquer apoios
estáveis. (...) Julgam-no duplo, ambidestro, dicionário, ei-lo triplo ou
terceiro, habitante das duas margens e freqüentando esse meio em que
convergem os dois sentidos.

Podemos também lembrar de Guimarães Rosa, em suas Primeiras Estórias,
com a “terceira margem do rio”, ou com “o espelho” visto como pura  (e
in-diferente) superfície de reflexão...

Uma vez identificada a força direcionada do Haver para o não-Haver,
alarga-se o campo do possível, pois impossível mesmo só o não-Haver.
Resta-nos, pois, criar permanentemente ferramentas capazes de cada vez
mais minorar o ineliminável mal-estar provocado por esta constatação.
Neste sentido, o autor precisa que:

A In-Diferenciação não ocorre por decreto intelectual. Pode ocorrer por
razões as mais diversas, desde que haja condições propícias. É um evento
que ocorre, quando ocorre, em função da HiperDeterminação, que, para
além das determinações e sobredeterminações de que sofre o movimento
pulsional, aderindo-o aqui ou ali (suas fixações), resulta do empuxo
decorrente da inultrapassável e ineliminável diferença entre Haver e não-
Haver. Ela não tem compromisso com polaridades, polissemias ou
ambivalências (p. 86).
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Mas o livro não é apenas exposição de bases teóricas. É, sobretudo, a
apresentação de casos a que os conceitos da Transformática são aplicados.
Neles podemos verificar a especificidade da abordagem proposta para o
tratamento de temáticas bastante atuais como os capítulos sobre a pedofilia
em relação à psicanálise e à mídia, ou sobre a adolescência em relação à
universidade, por exemplo.

Após considerar demissionários e presos ao senso comum os textos
de psicanalistas publicados na mídia, diz o autor:

Vemos que a cineastas, escritores e outros artistas não tem repugnado
expor a atividade envolvida na sedução, em vez de sair dando respostas
insustentáveis a perguntas tendenciosas colocadas pela mídia ou por
quem quer que seja (p.138).

Embora desagradável ou mesmo intragável para muitos, é no mínimo
limitante propor qualquer abordagem da pedofilia que não leve em conta o
poder de sedução que a criança também engendra, como vítima ou como
provocadora de desejo. As razões da sociedade para reagir com repulsa às
investidas de um adulto sobre uma criança, associadas à violência física,
não eliminam, ou sequer consideram, o vínculo motivador da ação. Tanto
quanto um pedófilo ativo, um que não leva a cabo seus desejos é igualmente
joguete de forças que operam aquém e além de seu controle ou mesmo
compreensão sem a devida análise do caso.

Muitas outras formações do homem, igualmente presas à máquina
desejante, se definem dentro deste mesmo processo, porém lidam com
temas mais palatáveis. A máquina básica é a mesma e não faz distinção moral.
O autor não isenta os “psis” em geral de também contribuírem para o
mal-estar que os ditames morais de comportamento agravam. Se a mídia,
por sua vez, não parece se incomodar com a incongruência que carrega
em suas linhas – denúncias escabrosas a respeito de crimes sexuais, abusos,
etc., a uma página de distância de anúncios eróticos que, diariamente, vendem
ao leitor corpos cada vez mais juvenis –, os jornalistas têm sido mais críticos
em relação à sua própria atividade do que os psicanalistas quanto ao teor
reacionário de suas manifestações na mídia ou alhures.

Na mesma linha, em outro capítulo, sobre “Adolescência e Indepen-
dência”, em que utiliza dados de pesquisa realizada com alunos que ingres-
savam na universidade, após considerar a rebeldia dos anos 1970, constata
a conformidade dos jovens de hoje ao padrão família-provedora. Embora
digam querer “independência” e “não ter que dar satisfação”, não parecem
querer sair das casas dos pais e tampouco discordam de seus valores – o
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que os deixa na mão de instâncias cujo objetivo é apenas acomodá-los a
segmentos mercadológicos e mantê-los eternamente como teens postergados
(o que também vale para o segmento “pedófilo” dos kids). Como falta
clareza quanto a quem ou quê não dariam satisfação, ou de quem ou do
quê se tornariam independentes, o panorama formal e mental que envolve
a formação do que seria um adulto se aproveita deste campo nebuloso,
tornando o período da adolescência uma transição entre pontos difíceis de
serem definidos. Assim, alguns parâmetros de mera referência transfor-
mam-se facilmente em imposições para

estabelecer uma ‘identidade sexual’ predefinida como aceitável por todos;
alocar sua força de trabalho ao que é oferecido pelo mercado; condicionar
sua capacidade de manter relações duradouras a um amor terno que não
se diferencia do genital (reprodução biológica); e retornar ao paradigma
da família (figuras parentais) como único reproduzível e digno de ser
seguido (p.145-146).

I link, therefore I am é uma expressão freqüente na Internet, que nada
mais é do que o milenar palimpsesto: o homem reconfigurando-se sobre
si mesmo, camada sobre camada, revirando e avessando constantemente.
Daí podermos falar em uma vinculação eterna, ineliminável, inevitável e
definidora do homem enquanto espécie. A Transformática se refere a ela
como Vínculo Absoluto, aquele ao qual todos se vinculam e, portanto, os
capacita à análise das vinculações (relativas) de um a outro. Finalizamos, pois,
com a indicação do autor sobre a necessidade de novas e mais precisas
definições para Pessoa e Eu:

Qualquer idéia de Eu não é mais centro nem divisão, e sim confluência
pontual em rede – portanto, não é preciso pensar em ‘sujeito’. O literário
perde a hegemonia formadora e organizadora, mas se in-diferencia em
possibilidades impensadas de inscrição – portanto, explode-se a idéia de
leitor individual solitário e narcísico. É a Galáxia Gutenberg revirada em
solitariedades transando qualquer coisa com tudo e todos, e vice versa,
novamente (p. 102).

Textos publicados na

LUMINA
estão disponíveis online

www.facom.ufjf.br/luminaon.htm
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Pós-Graduação
Teses e Dissertações

de Professores da FaCom/UFJF (2005-2006)

 SILVEIRA JR., POTIGUARA MENDES DA. Artificialismo Total:
Ensaios de transformática: Comunicação e Psicanálise

Orientador: José Augusto Bragança de Miranda. Banca Examinadora: Comissão
Científica do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens (CECL)

Lisboa: Universidade Nova de Lisboa / UNL. Tese Pós-Doutoramento.
Aprovada em abril 2006.

Apresentação das bases da Transformática, teoria psicanalítica da comu-
nicação, que se dispõe segundo uma dupla implicação: (a) a teoria com-
pleta da comunicação é uma teoria psicanalítica; e (b) a psicanálise é uma
teoria plena da comunicação. Desenvolvimento da concepção de
Artificialismo Total, visto como o Estilo específico da ação humana no
mundo. Exposição, mediante estudos de casos atuais, dos elementos de
uma Teoria Geral dos Vínculos, que trata os processamentos mentais e
sociais segundo a hipótese de que a vocação do humano é operar artisti-
camente – isto é, tecnologicamente – tudo que o afeta.

 LAHNI, Cláudia Regina. Possibilidades de cidadania associadas
à rádio comunitária juizforana Mega FM

Orientadora: Maria Otilia Bocchini. Banca Examinadora: Alice Mitika
Koshiyama, Bernardo Kucinski, Cicilia Maria Krohling Peruzzo e Francisco José
Paoliello Pimenta
São Paulo: Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
(ECA-USP). Tese, 2005. Aprovada em 8 abril 2005

O estudo verifica as possibilidades de cidadania associadas à participação
em uma rádio comunitária, a Mega FM - emissora comunitária do bairro
Santa Cândida, município de Juiz de Fora (MG), cujo slogan é “a comunitária
de verdade”. Fundada em 1997, a Mega FM reúne pessoas das classes
populares, moradoras na região e atuantes nos movimentos negro e Hip-
Hop, entre outros. A partir de quadro teórico, foi construído um rol de
possibilidades de cidadania (entendida como exercício de direitos e defesa
de sua manutenção e ampliação), estudadas no âmbito da Mega FM, por
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meio da análise da documentação da emissora, análise de programas
radiofônicos, entrevistas com integrantes da Rádio, pela observação da
participação de pessoas na emissora, de sua organização e de seu dia-a-dia.
O estudo demonstra que uma rádio comunitária pode ser um espaço para
a cidadania, se apresentar características que possibilitem seu exercício, tais
como as encontradas na Mega FM.

  FARIA, Maria Cristina Brandão de. O Teatro na TV: Vestido de Noiva
de Nelson Rodrigues, na telecriação de Antunes Filho

Orientadora: Maria Helena Vicente Werneck. Co-orientador: José Dias. Banca
Examinadora: Renata Pallottini, Tânia Brandão, Ana Maria Bulhões, Pina Coco.
Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Teatro/Unirio. Tese,
2004. Aprovada em 24 junho 2004

 A partir de um breve relato historiográfico do surgimento e consolidação
do formato “teleteatro” na programação da TV brasileira, partiu-se para
uma reflexão sobre a importância da reescritura dramática de uma obra
teatral em sua passagem para a televisão. Ou seja, a relação da arte teatral
com a audiovisual e as transformações sofridas na adaptação de textos da
literatura dramática para a televisão. Transformar ou transpor uma obra
de um gênero para outro (uma peça de teatro para uma telepeça) implica
fazer uma adaptação que sempre terá como objeto os conteúdos narrativos,
a fábula, enquanto a estrutura discursiva conhece uma transformação radical
na passagem do texto à imagem. Na telencenação de “Vestido de Noiva”,
por Antunes Filho, em 1974, foram observados os procedimentos usados
pelo diretor no tratamento do texto, adaptando-o à linguagem televisual.
Na complexidade e riqueza desse processo intersemiótico concluiu-se pela
originalidade do espetáculo, onde o diretor se inspira no cinema, mas, ao
mesmo tempo, impõe um rigor teatral ao novo veículo em experiência
inédita na TV brasileira.

 MUSSE, Christina Ferraz.  Imprensa, cultura e imaginário urbano:
exercício de memória sobre os anos 60/70 em Juiz de Fora.

Orientadora:  Heloísa Buarque de Hollanda.  Banca Examinadora:  Marialva
Barbosa, Iluska Coutinho, Francisco José Paoliello Pimenta e Janice Caiafa.
Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Tese, 2006. Aprovada em 9 fevereiro  2006.

O trabalho demonstra as relações entre cultura, imprensa e imaginário urbano,
isto é, evidencia de que forma a imprensa atua como mediadora das relações
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sociais e construtora das identidades. Ao longo da história moderna, a
imprensa aparece como importante fator de fixação do homem ao território
e construção do ideal da cidade como espaço de convívio e trocas. A
narrativa da imprensa coincide com o projeto de ordem e progresso da
burguesia em ascensão. Somente em meados do século passado, vozes
dissonantes dão origem a outras narrativas, até então colocadas à margem
do discurso oficial.  Elas antecipam uma nova (des)ordem mundial, em que
a complexidade e a incerteza substituem os  rígidos referenciais do homem
moderno.  É no cenário de ruptura, que se instaura nos anos sessenta do
século XX,  que se analisa a incorporação das narrativas marginais ao novo
imaginário urbano.  Nesta tese, investiga-se como um grupo de estudantes
e intelectuais ligados ao Partido Comunista Brasileiro luta pela hegemonia
política, apropriando-se do suplemento de arte e literatura de um tradicional
jornal mineiro da cidade de Juiz de Fora.  Através da imprensa, é a cidade
que se revela em seus paradoxos, no embate entre “oficiais” e “marginais”.
Se a cultura é, neste momento, a peça de resistência à ditadura militar, ela
vai aos poucos sendo cooptada pela lógica do capital, dando origem à
indústria cultural. O jornal, por sua vez, antecipando as relações emergentes
de poder e as novas subjetividades, vai se distanciar do pensamento crítico,
tornando-se, cada vez mais, produto a ser consumido, e revelando, nas
suas linhas,  fotos e cores, uma nova forma de pensar e ocupar a esfera
pública.

 GUERRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA.  Rádio x TV: O Jogo da Narração.
A imaginação entra em campo e seduz o torcedor

 Orientadora: Raquel Paiva. Banca Examinadora: Muniz Sodré; Sônia Virgínia
Moreira; Maria Margarida Martins Salomão e Vera Regina Toledo Camargo

Rio de Janeiro: UFRJ / ECO, 2006. Tese. Aprovada em 17 maio 2006.

Estudo realizado com o objetivo de mostrar como a narrativa radiofô-
nica do futebol conquistou o torcedor e o quanto a narração do jogo pela
televisão encontra ainda dificuldade para cativar este mesmo torcedor. Como
as duas mídias (rádio e tv) se “encontraram” com o futebol. A paixão
popular pelo futebol interfere no desenvolvimento do rádio e televisão e
contribui ao desenvolvimento da comunicação. As escolas de narradores
que surgiram e que neste estudo são mapeadas. Futebol e rádio: fenômenos
de massa que cresceram juntos. A busca da tv de uma forma alternativa de
retratar o jogo de futebol. Através de entrevistas feitas com cronistas
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esportivos e torcedores nos estádios, discute-se a distinção entre as narrativas
de rádio e televisão. A tese defendida neste trabalho demonstra que, em
termos de narrativa, o futebol ainda é um espetáculo eminentemente
radiofônico. O que não impediu a descoberta de um caminho alternativo
para a tv fugir do modelo tão marcante do rádio. A metodologia adotada
inclui, além de revisão da pesquisa bibliográfica na área, a realização de
entrevistas e a observação direta e análise das produções selecionadas. 

 RODRIGUES, Cristiano José. Documentário: Tecnologia e Sentido
– Um estudo da influência de três inovações tecnológicas no
Documentário Brasileiro

Orientador: Március César Soares Freire. Banca Examinadora: Maria Dora
Mourão e Francisco Elinaldo Teixeira.

Campinas.UNICAMP. Instituto de Artes / Mestrado em Multimeios,
2005. Diss. Aprovada em 31 agosto 2005.

Proposta de investigação sobre a relação entre o desenvolvimento tecno-
lógico e a renovação de linguagens no Documentário Brasileiro. Para tanto
pontua três instantes técnicos: o som direto, a popularização do vídeo e a
digitalização, apontando os diferentes usos da técnica e o reflexo dessa
utilização nas narrativas. Assim, analisa três obras, uma de cada instante:
Maioria Absoluta, de Leon Hirszman, Santa Marta, duas semanas no morro, de
Eduardo Coutinho e 33, de Kiko Goifman para que, através de suas estra-
tégias de representação, seja possível ilustrar aspectos dessa relação.


