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RESUMO: O texto propõe uma reflexão sobre a presença de processos enciclopedistas em 
obras de arte contemporânea. Traça um paralelo com a história do enciclopedismo, a 
literatura fantástica de Jorge Luis Borges e a produção recente em artes visuais.  
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contemporary art. Draws a parallel with the history of the encyclopedic, fantastic literature of 
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A enciclopédia é a compilação panorâmica de todo o conhecimento humano, com a 

pretensão de abranger sua completude disponível em determinada época e/ou 

território. Almejando a imparcialidade e objetividade tanto na seleção de seu 

conteúdo, quanto na ordenação do mesmo. Maria Esther Maciel define a 

enciclopédia como “o território por excelência desse conjunto de dispositivos 

taxonômicos. Todos eles, de caráter móvel e intercambiável, indiciam a diversidade 

de formas que buscamos organizar a ordem desordenada da vida” (MACIEL, 201, 

p.30). Diderot defendia, no século XVIII, que as finalidades da enciclopédia se 

resumiam a três objetivos: 1) Reunir os conhecimentos esparsos sobre a superfície 

da terra; 2) Expô-lo em sistema geral aos contemporâneos e ás futuras gerações; 3) 

e, como consequência, garantir que as próximas gerações serão mais instruídas, 

virtuosas e felizes. Sua meta é abarcar “tudo o que se relaciona com a curiosidade 

do homem, com seus deveres, suas necessidades e prazeres” (DIREROT, 2011, 

p.123). 

Em 1772, Denis Diderot (1713-84) e Jean le Rond D’Alembert (1717-83) inauguram 

o projeto enciclopedista moderno com a publicação de Cyclopedia or an Universal 

Dictionnary of Arts, em geral denominado apenas como Enciclopédia. Esta 

rapidamente se converte em um forte modelo de sistematização do conhecimento, 

que adotamos até hoje. Constitui-se a partir do conhecimento científico e valoriza a 



   

 

2691 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

razão. Marcada pela segmentação das categorias e ordenamento alfabético. Apesar 

de se ordenar em ordem alfabética se difere dos dicionários, pela profundidade dos 

verbetes, e, sobretudo, por travar relações com o mundo e não com o sistema 

linguístico unicamente. Esta relação é perceptível no processo de construção dos 

verbetes e na apresentação visual das pranchas da Enciclopédia, constituída, tanto 

de textos, quanto de desenhos detalhados sobre os saberes ali contidos. 

 Também influencia na organização dos museus e bibliotecas no século XVIII e XIX. 

Durval Lara Filho conclui que os princípios presentes na Enciclopédia são 

absorvidos rapidamente pelos museus (LARA FILHO, 2006, p.45). Este livro torna-

se tão importante, que inspira o imaginário dos utopistas, como Louis-Sebastien 

Mercier (1740-1814) com o livro ‘O Ano 2440’. Neste, descreve uma sociedade 

futurista com diversas similitudes com a Paris do século XVIII, entretanto foca-se na 

mudança moral da sociedade. A enciclopédia de Diderot e D’Alembert seria o 

principal instrumento de ensino nesta projeção idealizada do futuro. 

Antes do projeto iluminista, entretanto, já existia um impulso taxonomista, cujas 

origens se confundem com a escrita. O antropólogo Jack Goody analisa que a 

relação entre a linguagem e os objetos, nos primeiros séculos das culturas escritas, 

faz eclodir as evidências de um pensamento classificatório. Com a formulação de 

listas, que catalogavam a existência do mundo mais próximo. As listas léxicas, hoje 

restritas ao passado, eram muito importantes na Mesopotâmia. Antes da 

sedimentação da escrita, os sumérios, ainda percebiam de forma problemática o 

vínculo entre os signos gráficos, os sons que utilizavam para nomear, e os objetos 

que nomeavam. Atavam etiquetas ou rótulos de argila com uma impressão de um 

selo cilíndrico com a designação do proprietário daquele objeto. Todavia, o elo 

semântico se desfazia quando o rótulo se despregava. Goody esclarece que a 

solução foi a elaboração de um sistema que substituía os objetos por signos visuais, 

e os selos por signos escritos (GOODY, 2010, p.94). Inscritas em tabuletas, as listas 

sumérias detalhavam os nomes e objetos, configurando-se como uma breve 

descrição do mundo. ‘Essa série muito extensa de tabuletas sumérias fornecem uma 

espécie de inventário de conhecimentos, um protodicionário ou enciclopédia 

embrionária (GOODY, 2010, p.93). 
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O projeto enciclopedista se manifesta em diferentes períodos da história da 

humanidade, perpassando por ilustres figuras históricas como Aristóteles, Plínio (o 

velho), Leibniz, Buffon, Francis Bacon, dentre outros. No Século XVII, Francis Bacon 

introduz elementos que seriam desenvolvidos plenamente apenas no projeto 

iluminista. Pode-se dizer que ele antecipa o enciclopedismo moderno, e também 

funda o utópico, em um sentido stricto. O projeto de Bacon é ao mesmo tempo um 

processo de sistematização do conhecimento e de transformação social pelo saber. 

Sua obra é organizada como uma Instauratio Magna, descrita na Distributio Operis 

(1602) no Novum Organon. O autor reage à compreensão dos saberes de seu 

tempo, caracterizada pela estagnação do conhecimento. Bacon, entusiasmado pelas 

descobertas geográficas e astrológicas, escreve que  

para a humanidade se, depois que áreas de mundo material foram 
abertas, desconhecidas que eram em tempos anteriores  - tantos 
mares navegados – tantos países explorados – tantas estrelas 
descobertas – a filosofia, ou o mundo inteligível, continuasse limitado 
pelas fronteiras de antigamente (BACON apud BLOM, 2003, p.25) 

Para a sua realização, Bacon programou 130 seções divididas em seis partes. 

Partitiones Scientiarum, De interpretatione Natura Phaenomena Universi, Scala 

Intelectus, Prodomi sive anticipationes philosophiae secundae e Philosophia 

secunda sive Scientia Activa. Sendo que a sexta parte fica incompleta e 

intencionalmente vazia. De acordo com Bacon 

a conclusão desta parte é algo acima das minhas forças e para lá 
das minhas esperanças. Eu fiz o começo do trabalho - um começo 
que, espero, não seja destituído de importância - a fortuna da raça 
humana chegará ao fim ainda que um tal fim, nas presentes 
condições das coisas e dos homens, não possa facilmente ser 
concebida ou sequer imaginada. Disso dependerá não apenas a 
felicidade contemplativa mas todas as fortunas da humanidade e 
todo o seu poder (Distributio Operis, ed. Spedding, I: 144).  

O projeto é idealizado de forma aberta, a ser escrito por outros autores, por outras 

gerações. Abarca não apenas os conhecimentos de seu tempo, mas os 

conhecimentos que virão. Introduz a possibilidade de se entender a construção de 

uma enciclopédia como um projeto coletivo, e não mais individual.   

Mais do que uma obra definitiva e acabada que reunisse a totalidade 
dos conhecimentos adquiridos pela humanidade, a enciclopédia é 
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para Bacon, como será para Leibniz e para os enciclopedistas 
franceses, uma obra coletiva e aberta cujo acabamento é tarefa a ser 
progressivamente realizada, mediante a necessária conjugação de 
esforços dos sábios de todas as nacionalidades articulados em 
instituições científicas, à época em grande parte ainda por inventar 
(POMBO, s/d disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p2/genero.ht
m> acessado em: 16 de maio de 2014) 

Este vazio evidencia o caráter utópico de seu projeto. Jean-Luc Baudras analisa que 

a Utopia em Bacon se processa em dois níveis, o epistemológico e o político-

institucional. A esperança é regida pelo espírito científico, em contraposição à 

compreensão fechada do conhecimento. Desloca, também, a responsabilidade do 

estado na configuração social, imputando-o a centralidade das decisões, guiado pelo 

espírito científico. Em sua Utopia literária, Nova Atlantis, assume seu projeto social, 

propondo uma república administrada pela colaboração de sábios. Na confluência 

entre seu projeto enciclopédico e sua utopia literária se revela o caráter utópico de 

seu enciclopedismo:  

A ideia de uma república dos sábios é apoiada por Leibniz, que juntamente com Lull 

e Coménio dão continuidade ao projeto enciclopedista de Bacon. Diderot e 

D’Alembert reconhecem a importância do filosofo inglês para a Enciclopédia. 

D’Alembert comenta que “o gênio de Bacon consistiu em ter verificado que, sendo 

impossível escrever a história do que os homens já sabem, disse aos homens: ‘Eis 

aqui o pouco que já sabeis, eis aqui o que vos resta procurar’”. O valor do projeto de 

Bacon reside na indicação das possibilidades para a realização do projeto 

oitocentista, assim como por ter apontado os meios para sua consolidação. Os 

iluministas retomam suas soluções como a construção coletiva do projeto, também 

seu caráter inacabado e sempre por fazer, já amparado na impermanência do 

conhecimento. Como diferencial, optam por restringir e selecionar sua área de 

atuação, tornando o projeto realizável. Compreendem que a sistematização exige a 

clareza da informação, desta forma eliminam as repetições e as insignificâncias.  

A enciclopédia não mais pretende conter a totalidade da produção 
dos conhecimentos constituídos como Bacon preconizara, mas 
buscar o essencial, discriminar o que é importante, anular 
redundâncias, eliminar insignificâncias, sistematizar a informação 
dispersa e caótica, estabelecer demarcações entre o que merece e 
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não merece ser conservado, copiado e transmitido. (LARA FILHO, 
2006, p.44). 

Nesse sentido, se converte em um sistema dinâmico, que objetiva conter o 

conhecimento humano por uma relação menos direta e abrangente. D’Alembert 

compara a enciclopédia a um mapa-múndi: 

que deve mostrar os principais países, a sua posição e suas mútuas 
dependências, o caminho em linha reta que existe entre um e outro;  
caminho frequentemente interrompido por mil obstáculos, que em 
qualquer país não podem ser conhecidos da mesma forma tanto 
pelos habitantes como pelos viajantes, e que não poderiam ser 
mostrados senão em mapas especiais mais detalhados. Estes 
mapas especiais serão os vários artigos da Enciclopédia, e a arvore 
ou sistema figurado dela será o mapa-múndi (D’ALEMBERT apud 
ECO, 1989, p.336) 

Umberto Eco entende que a enciclopédia, como matriz de sistematização, atua em 

um modelo contrário às ânsias dos filósofos iluministas que a criaram. Não reflete de 

modo unívoco um universo ordenado e, não fornece um modelo completo e racional. 

Dispõe regras razoáveis, segundo um critério transitório de ordem, como 

consequência fornece um mundo isento de ordem. “Se o modelo enciclopédico exige 

algoritmos, estes algoritmos só podem ser míopes, como os que permitem percorrer 

um labirinto” (ECO, 1989, 337). Eco entende o funcionamento da enciclopédia como 

um labirinto em rede, como o rizoma de Deleuze e Guattari. Entretanto, Eco não 

condena o modelo enciclopédico ao fracasso, mas o desloca de um ponto, no qual 

se vê soberano, para outro, no qual se contenta em ser razoável. 

De fato, o enciclopedismo ou qualquer desejo de sistematizar o conhecimento 

humano tem que se contentar em ser meramente satisfatório e não absoluto. Diderot 

e D’Alembert triunfam na Enciclopédia, onde outros falharam, por entender esta 

inapelável restrição. Esta é força utópica do enciclopedismo, nos impele para o 

infinito, para um pensamento global e abrangente capaz de compreender tudo, 

apesar do número restrito de páginas, contem todos os livros, mas cabe em uma 

biblioteca. 

A meta do enciclopedismo é a compreensão do mundo e do universo de forma 

complexa. Entretanto se restringe pelos seus códigos, seus critérios de 
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sistematização e seus processos de ordenamento. Os códigos linguísticos que 

determinam a ordenação alfabética também são arbitrários, na análise de Saussure:  

A palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a 
ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala (...). 
Queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em 
relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na 
realidade (SAUSSURE, 1999, 81).  

Objetivando corrigir esta incoerência fundamental, Comenius, Bisterfield, Dalgarno, 

Wilkins e outros trabalharam na busca por uma língua universal, estimulados pela 

proposta de Bacon de buscar ‘caracteres reais’ para exprimir as noções (YATES, 

2010, p. 168). 

John Wlkins (1668), também conhecido como personagem no conto O Idioma 

Analítico de John Wilkins de Jorge Luis Borges, propõe a contração entre o 

dicionário e a enciclopédia. Sua solução é um idioma em que cada palavra se 

converte nas indicações de sua classificação científica. O texto apresenta o projeto 

de idioma arquitetado pelo cientista inglês, que, por ser pensado após da própria 

formulação da língua, corrigiria seus equívocos. Seu novo idioma era caracterizado 

pela escolha científica de cada elemento que constitui um vocábulo qualquer.  

O primeiro passo de Wilkins foi dividir o universo em quarenta categorias ou 

gêneros. Cada gênero é representado por um monossílabo de duas letras, as 

diferenças são marcadas por uma consoante, as espécies, são indicadas por uma 

vogal. Como exemplo Borges cita: “de, quer dizer elemento; deb, o primeiro dos 

elementos, o fogo; deba, uma porção do elemento fogo, uma chama”. Borges 

analisa que cada palavra se configuraria como uma chave secreta para o 

conhecimento, que a língua em si se converteria em uma enciclopédia. Os 

vocábulos por si auxiliariam na compreensão científica do mundo. “as crianças 

poderiam aprender esse idioma sem saber que é artificioso; depois, no colégio, 

descobririam que é também uma chave universal e uma enciclopédia secreta” 

(BORGES, 2005, p. 123). Borges avizinha este projeto de outras classificações 

incompatíveis com o ordenamento ocidental, destaca certa enciclopédia chinesa 

intitulada Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, na qual consta que os 

animais se dividem em  
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(a) pertencentes ao Imperador, (b) embalsamados, (c) amestrados, 
(d) leitões, (e) sereias, (f) fabulosos, (g) cães soltos, (h) incluídos 
nesta classificação, (i) que se agitam como loucos, (j) inumeráveis (k) 
desenhados com um finíssimo pincel de pelo de camelo, (l) etcétera, 
(m) que acabam de quebrar o vaso, (n) que de longe parecem 
moscas (BORGES, 2005, p.124). 

O idioma de Wilkins e o Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos são 

apresentados por Borges sem hierarquia ou separação. De fato, os dois modelos 

enciclopédicos apresentados por Borges evidenciam a crise nos processos de 

classificação e catalogação. São duas enciclopédias não funcionais, que se opõem 

às bases do pensamento que gera a enciclopédia ocidental. Mais que isto, se 

abastecem de suas incongruências. Neste espaço entre o desejo de tudo conter de 

forma organizada e a insuficiência de seus sistemas de organização se funda o 

imaginário enciclopédico. Este desejo, tomado como utópico, se torna subsídio para 

a produção poética. 

Com efeito, o objetivo de conter todo o conhecimento disperso sobre a terra só pode 

ser um objetivo frustrado, mas é também uma meta que se abastece do fracasso, e 

desse fracasso descortina um processo de crescimento e transformação perpétuos. 

O enciclopedismo, inicialmente se frustrava com sua incompletude, entretanto a 

partir de Bacon seguido de Diderot e D’Alembert, Obtêm êxito no fracasso. Como 

propõe Edson Sousa “não seria esta a função ética da utopia de nos responsabilizar 

pelo que fracassa?” (SOUSA, 2007, p.19) 

As características fundamentais do enciclopedismo moderno, fundados no 

iluminismo, se tornam problemas conceituais na arte contemporânea. A fixação do 

signo linguístico, seu significado e o objeto a que se refere são postos em questão 

na obra Uma e três Cadeiras (1965) de Joseph Kosuth (1945). Nela são 

apresentadas lado a lado, uma cadeira, a fotografia desta cadeira e o verbete de 

dicionário ‘cadeira’. A obra se constrói da relação problemática entre os três signos 

cujo significado seria o mesmo. O enciclopedismo se apresenta com mais ênfase, na 

obra em Relógio (Um e Cinco) (1965). Obra em que Kosuth dispõe um relógio de 

parede, a fotografia do mesmo, os verbetes de dicionário ‘tempo’, ‘objeto’ e 

‘máquina’. Aqui se fragmenta a significação e se expande a relação de significado, 

perpassando por leituras que escrutinam o próprio signo apresentado. Em ambas o 
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vínculo entre signo linguístico e o sentido dicionarizado sempre é confrontado pela 

existência do objeto e suas imagens. Não se restringem a um problema linguístico, 

mas uma relação entre a língua e o mundo. Como explica Olga pombo: “Ao contrário 

do dicionário, instrumento de codificação tendencialmente auto-fundado, a 

enciclopédia é um dispositivo semântico aberto, uma representação que remete para 

o mundo das coisas e dos acontecimentos de que a língua fala.” (POMBO, s/p, s/d) 

Michael Craig-Martin (1941) com a obra Árvore de Carvalho (1973) coloca em 

questão o funcionamento da língua, ao expor um copo com água, e um texto no qual 

argumenta que se trata de uma árvore de carvalho e não de um copo com água. O 

texto, flagrantemente irônico, assume o formato de entrevista, na qual o artista 

defende que transformou o copo com água em uma árvore de carvalho sem alterar 

suas propriedades. Esta obra se constrói sobre as ruínas das bases da língua, 

quando propõe que pode alterar os significados das palavras. Ao propor que os 

significados são instáveis e perenes, impossibilita sua classificação ou ordenamento. 

A ordem, entretanto, é problematizada de maneira mais sensível e crítica pelo 

trabalho de Robert Morris (1931), Cartão de Arquivo (1962). Neste, apresenta 48 

cartões de biblioteca com índice plástico em uma caixa de arquivo afixada na 

parede. As fichas descrevem em ordem alfabética as etapas de construção do 

próprio trabalho. Agrupa as fases do desenvolvimento do trabalho em categorias 

como ‘acidentes’, ‘decisões’, ‘lojas’ etc. Esta obra expõe a artificialidade do 

ordenamento alfabético em relação à desordem da vida. Gera descontinuidades na 

compreensão do processo de criação em função de seu processo de organização e 

apresentação. Evidencia que a ordem alfabética, só pode se construir pela 

fragmentação das experiências ou do mundo. Este arranjo expõe a arbitrariedade 

dos processos de organização dos saberes, cujas propriedades não pressupõem 

seu ordenamento. O resultado é a radical fragmentação da informação em 

detrimento de parâmetros puramente organizacionais, com a finalidade de facilitar a 

consulta.  

Em decorrência do ordenamento alfabético os verbetes da enciclopédia ficaram mais 

curtos e se relacionam com seus complementos de forma distante, por indicações 

no texto. As proximidades são pouco avaliadas, por não se tratar de um texto 
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ideológico ou contínuo, mas, de fato, são marcadas por relações de estranhamento, 

como a vizinhança entre os verbetes ‘nazareno’ e ‘nazismo’.  Entretanto o processo 

de leitura também se enriquece com a fragmentação, pois, como afirma Pombo, “a  

materialidade finita da sua literalidade remete para um horizonte imensamente vasto 

e ondulante (irrepresentável) de combinações possíveis - uma combinatória sem 

regra - uma rede multidimensional de elementos discretos que se podem ligar, 

articular, aproximar de acordo com relações múltiplas, contatos flutuantes, curto-

circuitos instantâneos, em perene mutação”. (POMBO, s/d disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p2/genero.htm> acessado em: 16 

de maio de 2014) 

De maneira que a fragmentação multiplica as combinações de leitura, a exemplo do 

Livro das Passagens de Walter Benjamin ou os Bilderatlas de Aby Warburg. Suas 

combinatórias provisórias descortinam a leitura aguda do mundo. A crise 

organizacional em um processo de montagem e remontagem da informação aparece 

de maneira intensa na obra de Robert Rauschenberg (1925-2008); no Atlas (a partir 

de 1962) de Gerhard Richter (1932); Desvio para o Vermelho (1967) de Cildo 

Meireles (1948); no Atlas (1975) de Marcel Broodthaers (1924–1976);  nas Caixas-

Valise (a partir de 1935) de Marcel Duchamp (1877–1968); em Polvo, obra recente 

de Adriana Varejão (1964), dentre outros. Evidencia-se, desta maneira, que a leitura 

das pranchas da enciclopédia, se converte em processo similar à leitura de um atlas, 

tanto anacrônico, quanto heteróclito. Como pondera, Georges Didi-Huberman: 

um atlas começa amiúde (...) de forma arbitrária ou problemática, 
muito diferente do início de uma história ou da premissa de uma tese; 
quanto ao seu final, remete-nos geralmente para o surgimento de 
uma nova região, de uma nova zona de saber ainda por explorar, de 
modo que o atlas raramente possui uma forma que se possa tomar 
por definitiva (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.11) 

De forma que o conteúdo de uma enciclopédia se torna infinito, sempre se desdobra 

para um fragmento diferente. O fluxo abundante de informação e suas conexões 

infinitas em redes de comunicação se tornou a questão fundamental a obra do 

artista inglês Matthew Ritchie (1964). Que desenvolve desde 1995 um projeto que 

visa desenvolver uma cosmologia que compreenda todo o conhecimento humano. 

Sua tese, é que nos últimos cinco anos a humanidade produziu mais informação do 
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que em toda sua história. A obra de Ritchie procura pensar esta complexa e infinita 

rede de conexões. Entretanto a obra não apresenta informações, mas esquemas 

gráficos em desenhos, pinturas, esculturas e instalações. Diagramas do 

conhecimento. Uma compreensão eminentemente abstrata de toda a informação do 

mundo, seu funcionamento e crescimento indefinido.  

O enciclopedismo comunga diversos tempos, que se acumulam e sobrepõem. 

Classificações problemáticas e a abertura para o imaginário seja pelas múltiplas 

combinatórias dos fragmentos, ou pela obsolescência dos saberes. Estas 

incoerências abastecem os trabalhos do artista espanhol Joan Fontcuberta (1955) e 

do brasileiro Walmor Correa (1961). Ambos realizam análises científicas de seres 

imaginários. Fontcuberta se abastece das tensões entre o imaginário e o real, 

propondo a existência de uma fauna e flora imaginárias ricamente documentadas. 

Enfatiza os absurdos dos processos de legitimação pelo registro fotográfico ou pela 

validação por processos de divulgação científico/midiáticas. Partindo de uma 

investigação que oscila entre o documento e a ficção, registra e atesta o irreal por 

processos que simulam o cientificismo contemporâneo. De maneira que novas 

espécies lendárias são descobertas em terras distantes.    

Walmor Correa também faz estudos científicos e anatômicos de seres místicos. Tais 

estudos se localizam na nebulosa zona de transição entre um saber regido pelo 

misticismo e ou pela religiosidade e o rigor que as ciências impõem. Realiza um 

inventário da fauna fantástica brasileira, com a análise detalhada de seres como 

Ondina, Curupira, Capelobo, Cachorro da Palmeira e Ipuiara. No caso de Ondina, 

traz detalhes da das diferenças anatômicas entre a criatura e o ser humano normal. 

Também ilustra seu processo reprodutivo, a partir de ilustrações e textos.  

A tensão entre o imaginário e o real por meio do enciclopedismo se torna mais 

intensa na realização de enciclopédias ficcionais.  O Codex Seraphinianus (1981) de 

Luige Serafini (1949), A first Encyclopedia of Tlön encontrada no conto Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius (1940) de Jorge Luis Borges (1899-1986) e no catálogo da exposição 

Museu Marciano de Arte Terrestre realizada na Barbican Art Galery (2008). De fato, 

os três projetos são muito distintos, possuem circulação e abrangência específicas. 

Luigi Serafini realiza uma enciclopédia fantástica que contempla um mundo 
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imaginário, o qual descreve a complexidade de sua fauna, flora, cultura, história etc. 

Com ilustrações detalhadas e acompanhadas por textos em uma língua indecifrável. 

Trata-se de um esforço exaustivo que contempla cada detalhe do mundo fantástico 

imaginado por Serafini.  

Borges opta pela síntese, no conto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius descreve o mundo 

imaginário de Tlön, acessado pelo autor por meio do décimo volume da 

enciclopédia: A first Encyclopedia of Tlön. Este é um fragmento da coleção de 40 

volumes que descrevem os idiomas, as culturas, as religiões, a filosofia, a fauna e 

flora exóticas do planeta Tlön. Borges analisa: 

Agora tinha nas mãos um vasto fragmento metodológico da história 
total de um planeta desconhecido, com suas arquiteturas e seus 
debates, com o pavor de suas mitologias e o rumor de suas línguas, 
com seus imperadores e seus mares, com seus minerais e seus 
pássaros e seus peixes, com sua álgebra e seu fogo, com sua 
controvérsia teológica e metafísica. Tudo isso articulado, coerente, 
em visível propósito doutrinal ou tom paródico (BORGES, 1989, p. 
06).  

Os quarenta volumes seriam fruto do esforço criativo de uma sociedade secreta que 

se impôs como desafio a criação de um país fictício, em sua complexidade. 

Foragidos para os Estados Unidos durante a segunda guerra mundial, decidem que 

seria absurdo criar um país na América, e ampliam sua ambição, almejando projetar 

um planeta inteiro, Tlön.  

Trata-se de uma utopia borgiana. Os conceitos de linguística, filosofia, literatura ou 

mesmo a zoologia se vêm revisados. Em verdade, parece que é o cenário perfeito 

para seus personagens. Um local onde Pierre Menard estaria à vontade em seu 

processo de escrita. O Jardim das Veredas que se Bifurcam seria o único livro dessa 

cultura. Tigres transparentes, torres de sangue em mundo cuja filosofia clássica 

abrange uma única disciplina, a psicologia. Os livros de natureza filosófica 

necessariamente pressupõe outro livro, sua antítese, caso contrário, são 

considerados incompletos. As ficções apresentam apenas um argumento, com todas 

as variações possíveis para este. Da mesma maneira, não existe o conceito de 

plágio, uma vez que todas as obras literárias são atribuídas a um único autor 

intemporal e anônimo.  
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A enciclopédia se torna a chave de acesso ao mundo de Tlön. Mas esta questão se 

desdobra nos elementos que constituem o conceito geral de enciclopédia, e se 

reverte em um mundo que repensa todos os elementos fundamentais do 

enciclopedismo, tornando-o avesso à sua formulação. De maneira que o 

enciclopedismo se torna o problema em discussão. Como imaginar uma 

enciclopédia sem autores, sem substantivos, cuja história não é confiável, mas se 

compara à ficção? Cuja literatura contempla apenas um único argumento?  

Entretanto estes são os desafios da compreensão da arte contemporânea. E se 

torna uma pauta urgente nas discussões mais recentes: a ampliação e reelaboração 

para os critérios para sua compreensão. Com uma produção artística, que desde o 

final do século XIX, vem exigindo novas formas de relação e reação. Obras que são 

pensadas para não ocupar espaços, como híbridos entre linguagens estabelecidas, 

obras que assumem autorias problemáticas, que se indistinguem de objetos e ações 

cotidianas etc. O teórico da arte francês Thierry de Duve propõe como seria 

estranho para um alienígena, vindo de outro planeta, compreender o conceito de 

arte terrestre. Esta premissa apresentada na introdução do livro Kant Depois de 

Duchamp inspira a execução da exposição Museu de Arte Terrestre realizada em 

Londres em 2008. A exposição congrega 175 trabalhos de 115 artistas 

contemporâneos reunidos sob este pretexto: explicar a arte contemporânea para 

uma civilização alienígena. Seu catálogo se apresenta como o oitavo volume da 

enciclopédia de vida terrestre.  

O livro assume as características de uma enciclopédia com cinco categorias e 

quinze subcategorias: Parentesco e Descendência dividida em Culto aos 

Antepassados, Totens e Árvores Genealógicas; Magia e Crença cujas subcategorias 

são Transformação, Feitiços e Encantos, Relíquias e Espíritos, Ícones e Santuários; 

Ritual com três categorias: Armadilhas, Cerimonias Objetos Cerimoniais e Máscaras; 

Comunicação dividido em Trocas, Comunicação Interplanetária e Contatos Culturais; 

Objetos Inclassificáveis sem divisões. Assim como Borges, A enciclopédia marciana 

descreve a totalidade do conhecimento de um mundo alienígena. Da mesma 

maneira como as civilizações europeias fizeram com outras anteriormente, os 
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marcianos classificam nossa arte e cultura a partir de crenças primitivas e 

ritualísticas ligadas à utilidade de seus objetos e ações.  

A produção teórica mais consciente dos processos artísticos acompanha as 

transformações da arte contemporânea, alertando para a morte do autor, a 

desaparição da aura, a desmaterialização do objeto de arte, a expansão do campo 

artístico etc. Nesse ponto, a arte se torna um planeta alienígena, cuja complexidade 

podemos aferir por peio da justaposição fragmentária de seus componentes. Nunca 

se torna conclusiva, mas sempre descortina novos horizontes. Sempre crescente e 

com infinitas relações de significação. O pensamento iluminista, que funda o 

enciclopedismo moderno, é sistematicamente minado pelos processos 

experimentais da arte. A classificação, a aferição da autoria, ou mesmo os meios 

para a localização são forçosamente esquivados. E só se pode pensar em uma 

enciclopédia de arte terrestre por meio de uma ficção aglutinante, que reúne estes 

artefatos sob ordens provisórias e irreais. O enciclopedismo, nesta medida, só pode 

assumir-se explicitamente utópico. 
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