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RESUMO: Este estudo discute a respeito do termo hibridismo e alguns de seus respectivos 
empregos nas Artes Visuais. Ao tratar especificamente da mistura de técnicas de períodos 
diferentes, é abordado o hibridismo contrapondo a linearidade histórica e a circularidade 
ressaltada na arte contemporânea. A abordagem linear feita na história da Arte de forma 
hierárquica é transposta por uma perspectiva circular, em que as técnicas e linguagens 
usadas na arte são codependentes e harmônicas. O objetivo é apreender as linguagens 
artísticas como círculos ou meios que podem ser misturados sem categorizar por seu 
período, conceito ou técnica, ou sugerir relevância de uma sobre outras. Assim, é possível 
pensar em produções artísticas existentes em um mesmo círculo com as mais variadas 
linguagens de maneira que sejam abordadas como potencializadoras uma das outras ao 
invés de uma sobre outras.  
Palavras-chave: poéticas, arte híbrida, hibridismo 
 
 
RESUMEN: En este estudio se analiza sobre la hibridez y algunos de sus puestos de trabajo 
en término de Artes Visuales. Cuando se ocupa específicamente de la mezcla de técnicas 
de diferentes épocas, se aborda la hibridez contrastar la linealidad histórica y la circularidad 
de relieve en el arte contemporáneo. El enfoque lineal tomada en la história del arte de una 
manera jerárquica se implementa mediante una perspectiva circular, en el que las técnicas y 
los idiomas utilizados en el arte son codependientes y armónicos. El objetivo es comprender 
los lenguajes artísticos como círculos o medios que se pueden mezclar sin categorizar por 
su tiempo, concepto o técnica, o sugerir una relevancia sobre los demás. Por lo tanto, es 
posible pensar en producciones artísticas existentes en el mismo círculo con los diversos 
idiomas de modo que se tratan como un potenciador de uno al otro en lugar de uno sobre el 
otro. 
Palabras-clave: poética, arte híbrido, hibridismo 

 

 

1. Introdução 

 

Em tempos de intensas conjecturas nos diversos campos da arte, vemos a 

diversidade de produções artísticas que alarga (sobressai e também sofre 

supressões) acrescentando e intervindo cotidianamente no falar, no ver, no ouvir, no 

sentir. Inúmeras linguagens artísticas atravessam cotidianamente todos os sentidos 

do homem. A propaganda, a música, o som, o cartaz, a intervenção artística e o 

vídeo são algumas das maneiras que embebem esses sentidos.  
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Talvez o modo diverso em que essas linguagens se configuram, seja um dos 

motivos pelos quais trazem tanta intensidade, e de alguma forma alcança com 

veemência vários sentidos do ser humano. O vídeo, por exemplo, incita a visão, a 

audição, que por sua vez pode reverberar em todos os outros sentidos. Esse círculo 

de sensações foi, por sua vez, provocado por linguagens que também se configuram 

de maneira circular. Este círculo se compôs através da fotografia, do som, do filme, 

de equipamentos, além da subjetividade embutida neste processo. Encontram-se 

intrínseco nessas linguagens, técnicas, conceitos e históricos que revelam sua 

estrutura. No caso do vídeo, por exemplo, percebe-se a presença da fotografia, 

ferramentas, técnicas e questões conceituais para construção de uma nova 

proposta. Novas necessidades exigem novas técnicas (WOOD, 1998). 

Algumas se desenvolvem por meio de junções, contando inclusive com outros 

campos e suas perspectivas inovações. Assim as linguagens constituem-se e 

durante esse processo de configuração circular, aliam-se e se potencializam. 

Contaminadas entre si, são aliadas umas às outras para funcionamento de uma 

terceira. Tornam-se mais fluidas quando são embebidas em outras fontes, gerando 

aberturas que admitem o perpassar de outras linguagens e a possibilidade de novas 

permutas. 

Esta estudo discute a respeito do termo hibridismo e alguns de seus respectivos empregos 

nas Artes Visuais. Ao tratar especificamente da mistura de técnicas de períodos diferentes, 

é abordado o hibridismo contrapondo a linearidade histórica e a circularidade ressaltada na 

arte contemporânea. Inicialmente é discutido a circularidade nas linguagens artísticas e é 

apresentado uma estrutura que propõe quatro eixos de formação do hibridismo. Em 

seguida, uma discussão a cerca do termo hibridismo é apresentada através de definições do 

termo em diversas áreas do conhecimento e em particular nas artes visuais. Por fim, são 

tecidas considerações sobre o hibridismo e o “lugar” da arte.   

 

2. Circularidade nas linguagens artísticas  

É visto com clareza um sistema histórico que selecionou o que era arte elevando 

certas linguagens, e por meio de categorizações hierarquizou muitas delas. Hans 



 
 

103 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Belting (2012) descreve em seu livro O fim da história da Arte a respeito desse 

modelo e suas limitações. Por exemplo, os embates dessa linearidade na arte 

contemporânea. Hoje poderíamos, “portanto, em vez do fim, falar de uma perda de 

enquadramento, que tem como consequência a dissolução...” (BELTING, 2012, 

pg.12).  

Essa perda de enquadramento citada pelo autor é sinônimo de perda de tradição, 

mudança do olhar de evolução estabelecido pelos estilos na história da Arte. Essa 

tendência evolutiva, muitas vezes, dá margem à ideia de que o estilo posterior é 

melhor que o anterior. Por exemplo, o Impressionismo foi taxado como ultrapassado 

ao ser substituído pela fase expressionista que, por sua vez, foi trocado por 

tendências cubistas. Repensar esses posicionamentos de certa forma relembra-nos 

a liberdade de fazer uso das muitas linguagens da arte, sejam elas de qual período 

for, sem limitações ou classificações que aponte anacronismos. Ao falar sobre a arte 

contemporânea e os limites da história, Danto (2006) também aponta que ao 

contrário do que muitos críticos pensam: 

A arte contemporânea, nada tem contra a arte do passado, 
nenhum sentimento de que o passado seja algo de que é 
preciso se libertar e mesmo nenhum sentimento de que tudo 
seja completamente diferente, como em geral a arte da arte 
moderna. É parte do que define a arte contemporânea que a 
arte do passado esteja disponível para qualquer uso que os 
artistas queiram lhe dar (DANTO, 2006).  

Assim, há de se compreender que o advento de novas produções de Arte não 

depende apenas de evoluções, mas também de revoluções e reações (LÉGER, 

1990). Dentre suas muitas características, a arte possui caráter reativo. Um exemplo 

é a utilização de meios eletrônicos que passaram a fazer parte de obras e processos 

artísticos. À medida que os diversos acontecimentos – sejam elas de cunho social, 

político, científico ou cultural, dentre outros – vão se constituindo, a arte abarca e os 

reapresenta a seu modo.  

Assim, a concepção de linearidade e hierarquia dá lugar à ideia de reação/revolução 

e circularidade. O círculo é trazido como metáfora por ser a forma que representa 

um estado de continuidade, movimento passível de transformação. Também, é 

observado algo que ilustra a condição circular das linguagens artísticas: as ondas 
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concêntricas na água, causada pelo arremessar de uma pedra por exemplo. Este 

efeito de dilatação das “circunferências” é, como já dito, paulatinamente acontece 

nas linguagens artísticas a medida que acontecimentos - quaisquer que sejam - 

interferem nas mesmas. A partir desta reflexão uma estrutura de formação do híbrido 

é proposta. A Figura 1 é uma mostra da estrutura de formação do híbrido proposta. 

 

Figura 1 - Estrutura de formação do híbrido (diagrama proposto pela autora) 

 

É proposto quatro eixos de formação do híbrido: técnicas e linguagens tradicionais; 

tecnologia/ciência; produção e criação contínua da arte; e invenções e inovações.   

Entre esses círculos dispostos, a linguagem – nesse caso, a pintura – escolhida 

como ponto de partida. Nas justaposições, o hibridismo é caracterizado como o 

ponto de encontro entre o tradicional, a tecnologia e a inovação para o processo de 

criação. Primeiro, as linguagens tradicionais - muitas vezes - consideradas estáveis 

pela sua composição tradicional ao longo da história. Segundo, algumas das 

necessidades que pulsam a arte: criação e experimento – condições estas que 

ultrapassam os limiares e abarcam outros campos para si. Além disso, outros 

campos como a Tecnologia e a Ciência, e por último as invenções e inovações que 

permeiam as diversas áreas. 
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3. Hibridismo: terminologias, conceitos e tráficos  

Antes de abordar os processos e resultantes, faz-se necessário conhecer e 

perpassar conceitualmente pelos termos utilizados nesta pesquisa. O termo 

Hibridismo – usado para denominar as poéticas artísticas aqui propostas – abre um 

leque de possibilidades teórico/prática, além de levantar questionamentos cada vez 

mais densos sobre sua empregabilidade. Por meio desta terminação, são pensados 

os conceitos, os questionamentos, as ideias, as experimentações que darão corpo a 

esta produção, e vice-versa. 

Então, a partir desta nomenclatura que abarca as artes e as produções aqui 

tratadas, abordo a definição de híbrido discutida em outras áreas, mas que permeia 

a área da criação artística. É de grande valia abordar o hibridismo nas artes 

considerando também as mudanças que ocorrem fora dela, afinal, os diversos 

campos da vida humana, mesmo que separados terminologicamente e por "áreas" 

são, sim, interligados e dependem entre si.  

Conforme mencionado na introdução, o híbrido caracteriza-se como o que participa 

de dois ou mais conjuntos, gêneros ou estilos. Considera-se híbrida a composição 

de dois ou mais elementos diversos reunidos para originar um terceiro elemento que 

pode ter as características dos primeiros reforçadas ou reduzidas. Etimologicamente, 

a palavra sofre algumas dissensões: vinda do grego ὕβριδης – hybris e pelo latim 

hybrida ou hibrida1. Corresponde também a uma miscigenação ou mistura que 

violava as leis naturais. Para os gregos o termo correspondia à desmedida, 

remetendo ao que é “originário de espécies diversas”, miscigenado e irregular2. 

O conceito do híbrido, os significados e seus resultantes foram discutidos na ciência, 

testado, enquadrado em sua respectiva ordem e área específica. Para a Biologia, 

uma característica peculiar de uma espécie híbrida é sua esterilidade e que na 

maioria das vezes, os dados científicos evidenciam que este resultante tende a 

infertilidade, ausência de reprodução da espécie. Mas o que é potencialmente estéril 

em uma área, ganha caráter de fértil, de produtivo em outra. Seu uso nas Artes 

expõe justamente isso: produção caracterizada por flexibilidade e constante 

desdobramento, fertilidade.  
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A travessia desses termos, muitas vezes, é executada pelos agentes da Arte (e.g. 

críticos, curadores, artistas). Isso parte, por exemplo, da necessidade de apreender 

a Arte e sua produção, “organizá-la”, de certa forma: classificar, categorizar. A 

exportação e/ou importação de termos como este, abre discursos, provoca 

tenuidades e de forma sutil, escapa das teorias habitando sobre as práticas. Isso 

porque a subjetividade e o sensível são (entre tantas outras) questões que 

caracterizam as Artes e são impossíveis de apreender em sua totalidade, ou seja, 

não são passíveis de controle. É determinante esse limiar da Arte em relação a 

outras áreas. Mesmo descrevendo, registrando, impetrando categorias sobre uma 

produção artística, seremos surpreendidos pelo “escapulir” da obra, através de 

ligações entre a obra e o receptor, por exemplo. Logo, o uso de alguns termos 

estrangeiros à área3, são maneiras de nomear, de auxiliar na identificação e muitas 

vezes na compreensão da proposta.  

Na maioria dos casos, as categorias que estabelecemos para classificar as 

produções, os conceitos, entre outros não comportam a multiformação destes casos 

e, assim, a categorização imediata que estamos acostumados a determinar é 

colocada em xeque. Positivamente, isso impulsiona os questionamentos, 

proporciona o trânsito entre as áreas e estimula a diversidade na pesquisa, seja ela 

de qual âmbito for. A Tabela 1 que mostra a definição de autores e suas respectivas 

áreas de conhecimento sobre hibridismo.   

Alguns autores foram escolhidos e a partir do posicionamento teórico deles busco 

apresentar rapidamente os diversos conceitos. As áreas especificadas na Tabela 1 

são apenas norteadoras; uma maneira breve de disposição sobre o objeto, mas não 

de limitação das teorias de seus respectivos autores.  

Observa-se também que na busca por proposições sobre “hibridismo”, foi notável a 

manifestação de termos como “mesclagem”, “sincretismo” e “mestiçagem”. Este 

último é usado com ênfase nas Artes Visuais, e por diferenciar-se do termo aqui 

proposto. 

Tabela 1. Definição de autores e suas respectivas áreas de conhecimento sobre 

hibridismo. 
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Autor/ Área Conceito 

CANCLINI, 
Néstor Garcia 

(2008) 

Sociologia 

Antropologia 

Culturas híbridas: este conceito idealizado por Canclini no início 
da década de 1990 traz o propósito de refletir a modernidade 
latino-americana. Esta expressão surge para designar o cenário 
cultural contemporâneo caracterizado não mais por níveis ou 
compartimentos estanques que separam a cultura erudita da 
popular, a artesanal da indústria, a étnica arcaica da tecnologia de 
ponta, a identitária da globalizada, mas por contextos que se 
recombinam, configurando no processo novas práticas.4 

GRUZINSKY, 
Serge (2001) 

História 

Antropologia 

Gruzinski utiliza e diferencia os dois termos: hibridismo e 
mestiçagem. Ele emprega o termo “mestiçagem” para designar as 
misturas que ocorreram em solo americano no século XVI entre 
seres humanos imaginários e formas de vida, vindos de quatro 
continentes, América, Europa, África e Ásia. Já o termo 
“hibridação” é utilizado por Gruzinski na análise das misturas que 
se desenvolvem dentro de uma mesma civilização ou de um 
mesmo conjunto histórico. Mestiçagem como processo exógeno e 
o hibridismo como endógeno.  

MCLUHAN, 
Marshall 
(1969): 
Comunicação 

Filosofia 

Mcluhan aborda o híbrido como o (...) encontro de dois meios, 
constitui um momento de verdade e revelação do qual nasce a 
forma nova. O momento do encontro dos meios é um momento de 
liberdade e libertação do entorpecimento e do transe que eles 
impõem aos nossos sentidos. 5 

SANTAELLA, 
Lucia (2008) 

Linguística 

Comunicação 

Semiótica 

De acordo com Santaella, o hibridismo é a interconexão entre o 
físico e o virtual, espaços intersticiais6. Aqui, o uso do vocábulo 
“hibridismo” expande-se ainda mais para se referir à interconexão 
dos espaços físicos de circulação com os espaços virtuais de 
informação a que os usuários de dispositivos móveis se 
conectam.  “Os espaços híbridos combinam o físico e o digital 
num ambiente social criado pela mobilidade dos usuários 
conectados7. 

VARGAS, 
Heron (2004) 

Artes 

Música 

Vargas aborda especificamente o hibridismo na música. Seus 
estudos apontam o Hibridismo como instrumento teórico de 
entendimento da música popular, especialmente a produzida no 
âmbito cultural mestiço da América Latina. 

 Neste caso um fenômeno híbrido – que ocupa um território de 
cruzamentos sonoros, poéticos, materiais e simbólicos – reflete a 
respeito dos trânsitos que a canção permite-se a si própria, 
englobando constantemente formas e ritmos alheios, vozes, 
instrumentos e tradições diversas. Seus estudos são baseados 
em teóricos como Acosta, León, Quintero-Rivera, Gruzinsky, 
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Sandroni. 

CATTANI, 
Icleia Borsa. 
(2007) 

Artes 

Filosofia 

Cattani trata as misturas artísticas como “mestiçagem”. Termo 
proveniente do campo antropológico – se trata especificamente de 
raças – nomeia as misturas poéticas e impuras de arte, 
contaminação entre dois ou mais elementos. Os elementos que 
se mestiçam ainda são reconhecidos em suas particularidades, 
mantendo equilíbrio de ambos. A ideia não é fundir, mas mantê-
los em pulsação.  

 

NARLOCH, C. 
(2007) 

 

Artes 

Narloch dispõe o hibridismo sob 3 vertentes principais: 

1. Estético: com enfoque na interdisciplinaridade de meios e 
linguagens artísticas, não só entre as Artes Visuais, mas também 
nas suas relações com a literatura, o teatro, a dança e a música;  

2. Científico: com foco na interdisciplinaridade entre Ciência e 
Arte, na utilização de recursos eletrônicos, físicos, químicos, 
matemáticos ou biotecnológicos, em prol da criação artística; 

3. Sociológico: com interferência da globalização e miscigenação 
de diferentes culturas em questões sociais e políticas universais, 
utilizadas como temas centrais de criações artísticas. 

 

Uma importante contribuição no que diz respeito a Culturas Híbridas fora exposta 

pelo autor Nestor Garcia Canclini, que trata amplamente das hibridizações culturais, 

territoriais, sociais e antropológicas. Por se tratar de um filósofo antropólogo, seu 

discurso caminha sobre estas questões com amplitude. Contudo, vale ressaltar 

também que, em alguns dos seus textos, como, por exemplo, ''Refazendo 

passaportes" é visível suas críticas a respeito de questões relacionadas ao trabalho 

artístico diante da desterritorialização, da globalização; trazendo assim, pontos como 

o processo artístico, a identidade e as fronteiras.  

Para Canclini (2003, p.19) hibridismos são “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Estes processos socioculturais como as 

mudanças sociais, transformações econômicas, avanços científicos e tecnológicos 

ao se misturarem caracterizam o híbrido e suscitam novas combinações, inclusive, 

mudanças em suas estruturas na busca por melhorias e avanços. O híbrido também 

é usado para caracterizar "outras misturas modernas entre o artesanal e o industrial, 
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o culto e o popular, o escrito e o visual nas mensagens midiáticas" (Canclini, 2003, 

p. 27).  

A ideia ampla que se tem sobre este termo para concordar com o autor que a ideia 

não é limitar um lugar para o híbrido, mas conhecê-lo, inclusive seus contrassensos 

e particularidades. Sobre os desdobramentos deste termo, Canclini (2003, p. 18) diz 

que "a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas pode ajudar a dar 

conta de formas particulares de conflito, geradas na interculturalidade recente (...). 

Como já dito, o termo realmente abarca uma diversidade de mudanças nas 

inúmeras modalidades. Isso pede um olhar atento e crítico sobre estas junções, 

como se dão esses encontros, os deslocamentos destas áreas, suas fricções e 

contrapontos. Este objeto sugere ideia de fratura e de transitividade, isso implica que 

é inviável reduzi-lo a unidade. Heron Vargas (2004) expõe e problematiza a 

necessidade de notar que o objeto híbrido – dotado de deslocamentos e 

transitividades – se faz na instabilidade. “Este processo sucede de fontes distintas e, 

ao ter suas essências questionadas, ultrapassa seus delineamentos e na maioria 

das vezes constroe outra “identidade” (Vargas, 2004). Percebe-se este processo nas 

linguagens que quando misturadas, concomitantemente suas respectivas áreas se 

dilatam. 

Já Grunziski (2001) aborda esses processos, mas diferencia e emprega dois termos: 

mestiçagens e hibridismo. Ele designa mestiçagem a nível macro como misturas que 

ocorrem entre continentes (principalmente no século XVI) de forma agressiva 

marcada pela improvisação. Já o hibridismo, a nível micro, é definido como 

combinações que acontecem dentro de uma mesma civilização, de um mesmo 

conjunto histórico. Dentre essas misturas endógenas, encontra-se a arte e seus 

derivados. 

A autora Cattani (2007), também utiliza o termo mestiçagem em suas proposições. 

Advindo do campo antropológico, o termo é evidenciado como combinação de 

elementos, impureza, contaminação. Nessas proposições, percebe-se uma linha 

tênue entre os termos: o híbrido se caracterizaria por apresentar fusão entre 

elementos díspares e esses elementos se perderiam para gerar um terceiro 
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elemento, sem preocupar-se com os seus caracteres iniciais. Já na mestiçagem, a 

autora descreve que as particularidades das vertentes são reconhecidas, mantendo 

o equilíbrio de ambas, ou seja, mistura-se os materiais ou linguagens, mas mesmo 

assim conseguimos identifica-los separadamente. Em vez de fusão, podemos 

considerar a produção mestiça uma justaposição/ aproximação de dois elementos 

ou mais. 

As particularidades de cada área e suas respectivas pesquisas deixam em evidência 

algumas diferenças entre as concepções dos autores. Por exemplo: enquanto 

Gruzinski (2001) destaca a mestiçagem a nível macro, como misturas culturais 

amplas marcadas por improvisação e excessos, Cattani (2007) a tem como processo 

de mistura que implica a permanência dos elementos envolvidos. Esses elementos 

díspares seriam respeitados e em vez de uma total fusão eles permaneceriam em 

pulsação, ou seja, os elementos não seriam extintos em função de um resultado 

híbrido, mas mantidos com suas características. Outro ponto importante abordado 

pela autora é o interesse de pesquisar o processo de criação e não a produção final. 

Não que o resultado seja menos importante, mas a flexibilidade e os 

desdobramentos durante esses processos possuem peculiaridades de caráter 

decisivo, e podem passar despercebidas. 

Refletindo sobre diferentes campos do conhecimento, Narloch (2008) aborda o 

termo hibridismo a partir de três perspectivas: estético, científico e sociológico. O 

hibridismo estético é constatado nas diversas experimentações que vemos permear 

as artes: teatro e literatura, música e pintura, dança e escultura. As Artes estão 

sendo experimentadas a partir de suas próprias possibilidades, incluindo trocas 

entre as diversas linguagens, meios e técnicas: artes vs. artes. Por exemplo, o uso 

da escultura aliadas ao ready made.  

O hibridismo científico, focado na interdisciplinaridade, propõe associações das 

diversas áreas. A compartimentação é trocada pela integração. Por último, temos 

um campo híbrido amplo, inclusive já tratado por outros autores no campo da 

Sociologia/Antropologia. A condição humana, o cotidiano, as mudanças sociais, 

questões políticas e territoriais caracterizam o hibridismo sociológico que interferem 

e movimentam produções artísticas. É natural ver processos criativos que são 



 
 

111 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

motivados justamente por hibridizações sociológicas e suas decorrências. Um 

exemplo dessas implicações são as comunidades estrangeiras que apresentam ao 

país suas vivências e, sem limites, trocam informações e aprendizados. Esses 

núcleos8 muitas vezes se apresentam e são conhecidos através de produções 

artísticas. 

Um exemplo do hibridismo científico são os recursos eletrônicos, biotecnológicos e 

químicos que são usados em experimentos artísticos. Arte e tecnologia é um dos 

campos que tem entre seus aparatos para a produção artística, os trânsitos entre 

ciência, tecnologia e arte. No Brasil, Abraham Palatnik e Suzete Venturelli são, 

dentre outros, exemplos de artistas que relacionam estas áreas.  

Obras de Abraham Palatnik como o aparelho Cinecromático (1960), feita em uma 

caixa que possui como cobertura uma tela de plástico que cobre frontalmente seus 

aparelhos internos projetando cores e formas que se movimentam acionadas por 

motores elétricos, criando uma cromática luminosa associada ao tempo (Morais, 

1999). A obra é resultado das travessias do artista entre as diversas áreas. 

Projeções essas que acontecem devido a uma condução de eletricidade feita por 

mais de 500 metros de fios.  

Outro exemplo é o Projeto Geopartitura (2013), desenvolvido pela artista Suzete 

Venturelli e equipe. Este projeto utiliza a estética e a arte como instrumentos de 

mudança social. Como a autora descreve, “o projeto envolve a escrita musical e tem 

como referência a arte computacional e a música eletroacústica” (Venturelli, 2013). 

Além da interatividade com o espectador, a obra é uma possibilidade de atividade 

híbrida entre música e imagem9.   

4. Considerações finais 

Além dessas questões que envolvem o hibridismo nas artes e sua circularidade, há 

de se ressaltar algo que cresce com todas essas ocorrências: a mistura de 

ferramentas. Os materiais tradicionais e específicos de arte, por exemplo, agora 

dividem espaço com outros instrumentos, que aparentemente, não foram feitos e 

nem imaginados para o campo artístico. Nesse processo de mesclagens os 
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materiais sofrem tráficos: são retirados de áreas com uso específico e movidos à 

área de experimentações e poéticas.  

Nas poéticas híbridas, as ferramentas e os elementos técnicos aparentemente 

avessos, passam a fazer parte da mesma obra. Sobre a mesma mesa, são 

encontrado tintas e hardwares10, pincéis e softwares11 e assim por diante. Pensar 

que muitas produções podem, agora, contar com cálculos, cabos, teclas, energia, 

entre outros. Produzem efeitos que já vimos por meio da pintura, na 

tridimensionalidade da escultura, e agora numerizados12, deslumbra-nos com sua 

destreza e exatidão. 

É justamente a interdisciplinaridade tratada no hibridismo científico, que norteia as 

poéticas aqui tratadas. A justaposição de linguagens e materiais, a aproximação 

entre arte e tecnologia e especificamente, os recursos tecnológicos contemporâneos 

aliados às artes clássicas, são condições que embasam este processo de 

experimentação.  

Uma ocorrência importante a salientar é que, além das mesclagens que vemos (em 

termos objetivos) tanto práticas quanto teóricas, a subjetividade é intrínseca a estes 

processos. Suponho que essa parte é de suma importância quando se trata da 

concepção de ideias nesta área, porque além dos significados imbuídos nos 

suportes, nas práticas, e nos conceitos que são abordados.  O artista – principal 

ativador deste processo – já é impregnado de subjetividades, de misturas cotidianas, 

do conhecer, do fluir e fruir arte. 

Uma outra questão relevante a respeito do híbrido: o seu “lugar”. O “lugar” da Arte e 

suas categorias, por exemplo – museus e ateliês – sempre foram temas propostos 

pela história da arte e suas narrativas que, apresentam o decorrer da arte com 

categorizações e linearidade. Exercício este que precisou ser revisto diante da 

multiplicidade de produções artísticas e das diversas inovações que favoreceram as 

Artes.  

É notável a intensa busca por impetrar a arte, estar lado a lado com seus 

desdobramentos, mapeando e confirmando prognósticos, de certa forma, sempre 

alcançando-a. Impossível, a arte se constitui intensamente fluida e dinâmica, se 
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prontifica mas, esvai-se facilmente a ponto de não se deixar cravar em um todo e 

nem por muito tempo. Não que isso seja condenável, não é essa a ideia que se 

aplica aqui. Pelo contrário, deve-se buscar realmente por amparatos – neste caso, a 

história da arte – que nos permita voltar, reavaliar, fazer-se conhecer e compreender 

momentos e contextos diferentes, mas, como proposto por Belting (2006), faz-se 

também necessário refletir a respeito das narrativas historiográficas que vão se 

constituindo, inclusive a respeito de suas seleções e fixações. 

É na tentativa de “assentar” sobre o “lugar” do híbrido que as fricções aumentam e 

permitem pensar sobre o constante “escapulir” da arte presente nesses processos. 

Observando o posicionamento do autor Canclini (2012), ao expor a respeito da 

transnacionalidade, das fronteiras e da identidade na produção artística, percebo 

que além do lugar físico se tornar inconstante, a obra abarca diversas categorias e 

sai dos limiares já estabelecidos. Canclini ressalta que as obras dos artistas são 

"trabalhos poliglotas e migrantes, podendo funcionar em contextos diversos e 

múltiplos, e permitem leituras divergentes a partir de suas constituições híbridas." 

A arte contemporânea, por exemplo, torna-se cada vez mais um lugar de 

experimentos e de inovações. A flexibilidade e ousadia das produções artísticas tem 

provado o quanto os artistas optam por processos que abordam a liberdade de 

criação. Além disso, algumas problemáticas sobre as instituições – mercado, artista, 

etc – que cercam essas produções têm sido imprescindíveis para o desenrolar de 

novas ideias que permeiam a arte contemporânea.  

 

NOTAS 

                                                           
1 Disponível em: SANTOS SARAIVA, F. R. dos. Novíssimo Dicionário-Latino Português. 12 ed. Livraria Garnier. 
BH. 2006. 
2 Disponível em: CEIA, Carlos. 
Hibridismo.http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=240&Itemid=2 
3 O uso do termo “estrangeiro” é usado aqui para ilustrar as palavras que são “migradas” de uma área para outra 
(sofrem tráficos). Ou seja, palavras que se adaptam fora de sua gênesis e são vistas em diversas áreas por 
possibilitar diferentes interpretações.    
4 Embasado nas definições de Canclini, o dicionário de Política Cultural (1999) destaca também que a 

hibridização refere-se ao modo pela qual modos culturais ou partes desses modos se separam de seus 
contextos de origem, e se recombinam com outros modos ou partes de modos de outra origem, configurando no 
processo, novas práticas. 
5 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo, Cultrix. 1969. 75p. 
6 Com base em SOUZA e SILVA (2006) e LEMOS (2008) Santaella, declara em seu artigo “A ecologia pluralista 

das mídias locativas” (2008), que “os espaços intersticiais referem-se às bordas entre espaços físicos e digitais, 
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compondo espaços conectados, nos quais se rompe a distinção tradicional entre espaços físicos, de um lado, e 
digitais, de outro. Assim, um espaço intersticial ou híbrido ocorre quando não mais se precisa “sair” do espaço 
físico para entrar em contato com ambientes digitais. Sendo assim, as bordas entre os espaços digitais e físicos 
tornam-se difusas e não mais completamente distinguíveis”.  
7 Para melhor compreensão: SANTAELLA, Lucia. A ecologia pluralista das mídias locativas. Revista FAMECOS. 
Porto Alegre. Nº 37. 2008. | Também disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/4795/3599 
8 Um exemplo importante de hibridismo sociológico é a vinda dos japoneses ao Brasil (principal colônia 

localizada em São Paulo – SP). Ao mesmo tempo em que apresentam e partilham suas vivências, cultura e arte, 
também são influenciados pela cultura local. 
9 Para tocar música, o espectador instala o software Geopartitura em seu celular (sistema Android). Logo após, 
ele visualizará a interface e o software identifica a posição georeferenciada do participante em tempo real, e 
transforma os indivíduos conectados em pontos coloridos na interface. A ligação destes pontos formam as 
cordas que podem ser tocadas pelos participantes (Suzete Venturelli org., 2013, p. 5). Para mais informações 
sobre o projeto acesse http://geopartitura.net/ 
10 Hardware é a parte física de um computador, é formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo, 
circuitos de fios e luz, placas, utensílios, correntes, e qualquer outro material em estado físico, que seja 
necessário para fazer com o que computador funcione. 
11 Em um computador, o software é classificado como a parte lógica cuja função é fornecer instruções para o 

hardware. O software é constituído por todos os programas que existem para um referido sistema, quer sejam 
produzidos pelo próprio usuário ou pelo fabricante do computador. 
12 Edmond Couchot (1988) destaca que, a arte numérica é antes de tudo uma Arte da Hibridização. Hibridização 
entre todas as imagens, inclusive as imagens óticas, a pintura, o desenho, a foto, o cinema, a TV, tornam se 
híbridos a partir do momento que são numerizados. 
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