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RESUMO  
Esse artigo apresenta o processo criativo da instalação interativa La Vero, obra do artista Transmídia 
Edgar Franco selecionada pela curadoria e apresentada na exposição EmMeio#8, no Museu da 
República, em Brasília, de 4 a 30 de outubro de 2016. A obra reflete sobre a obsolescência 
programada dos suportes de armazenamento de dados, tornando milhares de acervos inacessíveis, 
gerando lixo tecnológico e altos custos para a natureza. Isso contribui para a destruição dos biomas 
globais na busca por fontes de energia para sustentar o hiperconsumo. Nos últimos 20 anos os 
dispositivos de suporte de dados magnéticos K7, videocassete (VHS), disquete (floppy-disk) de 
5,24/3,5 polegadas e zip drive tornaram-se obsoletos. La Vero utiliza-se de 4 suportes obsoletos de 
informação para denunciar a obsolescência programada e seus custos para a natureza, focando a 
destruição gradativa do bioma brasileiro Cerrado. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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tecnologia.   
 
 
ABSTRACT   
This paper presents the creative process of the interactive installation La Vero, work of the 
artist Edgar Franco selected by the curatorship and presented at the exhibition EmMeio # 8, 
at the Museu da República in Brasília, from October 4 to 30, 2016. The work reflects on the 
planned obsolescence of data storage media, making thousands of collections inaccessible, 
generating technological waste and high costs for nature. This contributes to the destruction 
of global biomes in the search for energy sources to sustain hyperconsumption. Over the 
past 20 years K7 magnetic data carriers, VCRs, floppy-disks (5.24 / 3.5 inches) and zip 
drives have become obsolete. La Vero uses 4 obsolete information stands to denounce 
programmed obsolescence and its costs to nature, focusing on the gradual destruction of the 
Brazilian Cerrado biome. 
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A Obsolescência Programada e o Colapso Global 
 

Inicio esse artigo detalhando as condições iminentes de um colapso global causado 

pela espécie humana e tratando do conceito de “obsolescência programada”, sendo 

essas as fontes de inspiração e motivação para a criação da obra artística La Vero, 

instalação interativa que questiona e provoca reflexões sobre as implicações das 

ações humanas predatórias e lucrativas que estão levando-nos a uma possível sexta 

extinção massiva de espécies animais e vegetais no planeta.  

 

As perspectivas de um futuro apocalíptico para a espécie humana que têm 

engendrado cosmogonias religiosas e inspirado centenas de escritores de 

fantaciência e ficção científica a criarem obtusas visões distópicas da decadência e 

extinção da humanidade, parecem ter, nas duas décadas recentes, migrado dos 

cultos e das ficções midiáticas para os livros, artigos e pesquisas de eminentes 

cientistas, tecnólogos, políticos e jornalistas. Dentre as vozes que denunciam, há 

mais de 30 anos, a tragédia anunciada de um colapso global resultante da ação 

predatória desvairada do homem na biosfera terrestre destaca-se o notório cientista 

com formção em química, medicina e biofísica, James Lovelock.  

 

Atualmente pesquisador independente, Lovelock obteve seu Ph.D. em medicina em 

1948 no London School of Hygiene and Tropical Medicine. Posteriormente foi 

pesquisador na Universidade de Yale, no Baylor University College of Medicine, e na 

Harvard University. É também o inventor de vários instrumentos científicos utilizados 

pela NASA para análise de atmosferas extraterrestres e superfície de planetas. Suas 

investigações o fizeram postular a chamada “Teoria de Gaia”(LOVELOCK, 1987), 

segundo a qual a biosfera terrestre constitui-se de um sistema totalmente 

interdependente, onde todas as espécies vivas contribuem sinergicamente para o 

seu equilíbrio e subsistência. Em décadas recentes Lovelock tem escrito livros que 

apresentam sua visão do colapso global iminente a partir de seus estudos que 

comprovam que as calotas polares estão em acelerado processo de derretimento 

devido ao aquecimento global causado pela ação humana. As consequências disso 

são escassez de água, aumento dos desastres naturais e uma ameaça à vida e à 

biodiversidade planetária. Em seu livro “Gaia: Alerta Final”, Lovelock (2010, p.154), 

alerta-nos sobre o problema:  
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Nossa ignorância sobre o sistema Terra é colossal e intensificada 
pela nossa tendência de favorecer simulações de modelo em 
detrimento de experimentos, observação e quantificação. O 
aquecimento global não teria acontecido não fosse a rápida 
expansão em números e riqueza da humanidade; se não impedirmos 
o aquecimento global , o planeta poderá nos sacrificar maciça e 
impiedosamente, da mesma maneira cruel que eliminamos tantas 
espécies ao transformarmos seu ambiente em outro, onde a 
sobrevivência é difícil. 

 

A ação de nossa espécie sobre a biodiversidade, as florestas, os múltiplos biomas, o 

clima e os oceanos tem se intensificado com a ampliação gradativa dos implementos 

tecnológicos, quase sempre ligados a interesses de grupos que visam apenas lucrar, 

sem o mínimo de preocupação com o planeta e a vida. O notório professor da 

Universidade de Oxford, Stephen Emmot, pesquisador de biogeoqímica, reverbera 

as opiniões de Lovelock em seu impactante livro 10 Bilhões (EMMOT, 2103). 

Tornamo-nos uma infecção da Terra há um longo e incerto tempo, 
quando usamos pela primeira vez o fogo e as ferramentas de forma 
deliberada, mas não foi senão a cerca de duzentos anos que 
terminou o longo período de incubação e começou a Revolução 
Industrial; a infecção da Terra tornou-se, então, irreversível. 
Ironicamente, foi esse o momento em que Malthus fez o primeiro 
alerta sobre o perigo e James Hutton e Erasmo Darwin vislumbraram 
a natureza da Terra viva pela primeira vez (LOVELOCK, 2010, 
p.222). 

Em anos recentes, iniciativas pífias de grandes multinacionais e de governos, 

baseadas em puro marketing para aplacar o temor das massas, começaram a 

pregar a diminuição do consumo de água e energia dos cidadãos, mas em nenhum 

momento falaram da diminuição do crescimento econômico, mesmo utilizando a 

falácia de um “desenvolvimento sustentável”, continuaram a investir maciçamente 

em uma aceleração do consumo baseada na obsolecência programada dos 

produtos, criados com a durabilidade programada para serem substituídos 

incessantemente sem que seja avaliado o alto custo de sua produção para a 

biosfera terrestre.  

Com o hiperconsumo, o esgotamento dos recursos naturais e a 
cobrança da sociedade pela preservação do meio ambiente, as 
empresas inserem a sustentabilidade na pauta de marketing, no 
escopo das estratégias de responsabilidade social. O “marketing 
verde” não traz apenas consequências positivas, mas também novas 
formas de manipular informação no interesse próprio, como o 
ecobranqueamento (greenwashing em inglês) cujo objetivo é dar à 
opinião pública uma imagem ecologicamente responsável dos 
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serviços ou produtos, apesar da atuação contrária aos interesses 
ambientais e sociais (MORAES & HOLLNAGEL, 2013, p.2). 

Os primórdios da cultura do hiperconsumo e da obsolecência programada podem 

ser demarcados ainda na década de 1920, quando Alfred Sloan, então presidente da 

General Motors, decidiu convencer os consumidores a trocarem de carro 

frequentemente, usando como apelo comercial a mudança anual de modelos e o 

acréscimo de acessórios. A conhecida obra The waste makers foi lançada nos 

Estados Unidos em 1960, pelo jornalista e cientista social Vance Packard. O livro foi 

publicado no Brasil em 1965 com o título de “A estratégia do desperdício”. Vance 

Packard lançou as bases modernas do que entendemos como obsolescência 

programada nessa obra emblemática. 

Em seu livro Packard (1965) destaca 3 formas básicas de descarte de produtos: a 

"obsolescência de função", no caso do produto tornar-se obsoleto pelo surgimento 

de outro que realiza melhor as funções propostas, como por exemplo a máquina 

fotocopiadora que substitui o mimeógrafo; a "obsolescência de qualidade", no caso 

de um produto criado para durar menos tempo do que se esperaria dele, como 

certas impressoras digitais laser que possuem um chip interno que as faz parar de 

funcionar ao atingirem um número determinado de impressões - caso denunciado no 

documentário "A História Secreta da Obsolescência Planejada" (2011), do diretor 

Cozima Dannoritzer; e a "obsolescência de desejabilidade", quando mesmo 

funcionando e servindo ao seu propósito um produto é descartado por outro apenas 

por questões de estilo ou moda, um exemplo simples seria o relógio de pulso 

analógico automático ser substituído por um digital. Muitas vezes a "obsolescência 

de desejabilidade" vem mascarada como "obsolescência de função", seduzindo 

através do marketing o usuário a substituir seu produto mesmo estando satisfeito 

com o seu uso e funções.  

O consumidor hipermoderno se utiliza dos objetos como valores 
exteriores de significação, não no jogo da luta de classes, mas como 
signo que remete à sua própria personalidade e individualidade, 
abrindo mão, de forma consciente ou não, de valores essenciais que 
comprometem seu desenvolvimento como ser humano integral. A 
força e eficiência dessa estratégia psicológica e as estratégias de 
marketing contaram com o apoio de psicólogos renomados 
conhecedores da teoria freudiana do desejo, assim como daqueles 
dedicados a fomentar o consumo como parte do valor humano, cada 
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vez mais explorada em prol dos interesses capitalistas (MORAES & 
HOLLNAGEL, 2013, p.2). 

Para a sua produção, os bens de consumo demandam insumos cada vez maiores, 

quantidades descomunais de água e combustível são necessários, e o seu descarte  

é rápido, fruto da crescente "obsolescência de desejabilidade". Um bom exemplo é a 

incessante substituição de aparelhos de celular que ainda possuem todas as 

funções dos anteriores, mas não possuem o mesmo valor de status quo para os 

seus usuários. O Brasil tem alimentado esse sistema torpe com insumos diversos, 

bom exemplo são as grandes extensões de terra desmatadas na região do bioma 

Cerrado - a ponto de pesquisadores considerá-los extinto - para o plantio da cana de 

açucar visando a produção do biodiesel – um combustível erroneamente 

considerado ecológico e sustentável. 

As visões tão íntegras e bem intencionadas da União Europeia para 
“salvar o planeta” e promover o desenvolvimento sustentável com o 
uso apenas de energia “natural” poderiam ter funcionado em 1800, 
quando havia apenas um bilhão de seres humanos no mundo, mas 
agora não podemos nos dar a esse luxo. De fato, à sua própria 
maneira, a ideologia verde que agora parece inspirar o norte da 
Europa e os Estados Unidos poderá, afinal, ser tão prejudicial ao 
meio ambiente real quanto foram as ideologias humanistas 
anteriores. Se o governo do Reino Unido persistir em forçar os 
esquemas dispendiosos e nada práticos da energia renovável, em 
breve descobriremos que quase tudo o que resta da nossa região 
rural será usado para a produção de biocombustível, geradores de 
biogás e parques eólicos de escala industrial (LOVELOCK, 2010, 
p.30). 

A jornalista estadunidense Elizabeth Kolbert venceu o prêmio Pulitzer de 2015 com 

seu livro “A Sexta Extinção – Uma História Não Natural”, extensa e detalhada 

pesquisa em diversos biomas do planeta, mostrando o processo de aceleração da 

extinção de espécies em toda a Terra, consequência da exploração ostensiva e 

criminosa da biosfera, assim a sexta extinção massiva de espécies será causada 

pela ação do homem no planeta, e uma das espécies seriamente ameaçadas é a 

humana (KOLBERT, 2015). A obra de Kolbert é um documento consistente e 

alarmante sobre a devastação das florestas e de biomas como o Cerrado, a poluição 

e acidificação dos oceanos, a degradação do ar e todas as suas consequências 

inevitáveis como o aquecimento global, e a extinção de espécies que viviam a 

milhões de anos no planeta. 
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Num evento de extinção de nossa própria autoria, o que acontece 
conosco? Uma possibilidade […] é que no fim nós também seremos 
eliminados pela nossa “transformação da paisagem ecológica”. A 
lógica por trás dessa linha de pensamento é a seguinte: após nos 
libertarmos das restrições da evolução, permaneceremos, ainda 
assim, dependentes dos sistemas biológicos e geoquímicos da Terra. 
Ao perturbarmos esses sistemas – derrubando as florestas tropicais, 
alterando a composição da atmosfera, acidificando os oceanos -, 
estamos colocando em risco nossa própria sobrevivência. […] 
Quando uma extinção em massa ocorre, ela suprime o fraco e 
também derruba o forte. (KOLBERT, 2015, p.277-278). 

A devastação ambiental do bioma Cerrado, na região Centroeste do Brasil, alia o 

desmatamento de latifúndios inteiros para a produção de cana de açúcar visando a 

usinagem de biodiesel, com a destruição de grandes áreas para a criação de gado - 

que além de serem um dos maiores causadores do efeito estufa também 

contaminam mananciais de água - assim como as extensas áreas de plantio da soja 

transgênica sempre aliada a agrotóxicos que destroem toda a fauna e flora local. A 

experiência de conviver diariamente com o descarte de produtos por razões de 

obsolescência de qualidade e de desejabilidade, aliada à tristeza de assistir 

constantemente a devastação do Cerrado, com as plantações de cana, de soja 

transgênica e as pastagens de gado tomando cada vez mais os espaços ao redor 

das áreas em que vive o artista Edgar Franco, motivaram a criação da obra La Vero. 

Arte, Tecnologia e Obsolescência Programada 

Como destacado em artigo sobre a obra Low Tech Necropolis (FRANCO et AL, 

2010), a contemporaneidade pós-moderna está cada vez mais fascinada pela idéia 

de avanço tecnológico. As ditas “tecnologias de ponta” são apresentadas e 

difundidas como necessidades para o homem, o computador é um dos símbolos 

principais dessa nova "tecnologia que maravilha", parece-nos um item 

imprescindível, apesar de ter se popularizado há menos de 20 anos, e agora os 

aparelhos de celular tornaram-se gadjets da ubiquidade utilizados pela grande 

maioria dos cidadãos ocidentais. O fluxo da informação nas redes, angustia-nos pela 

urgência incessante de reciclarmos nossos conhecimentos. O galopante avanço 

tecnológico traz consigo uma gama quase infinita de neologismos e seu alcance 

permeia todas as áreas do conhecimento, nesse contexto, as artes  - que costumam 

utilizar as ferramentas do seu tempo – se fazem presentes. 
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Arte e tecnologia, mídia arte, data arte, multimídia, hipermídia, 
estética digital, new media, artemídia, rede, interface, ambientes 
imersivos, net art, web art, media center, software, hardware, cave, 
mídias interativas e todas essas coisas com cara de 
www.algumacoisa.net tomaram definitivamente o caminho das artes: 
a arte sempre se utiliza da mais avançada tecnologia de seu tempo. 
(MACHADO, 2000, p. 208) 

Artistas de todas as vertentes vêm trabalhando com os novos suportes midiáticos e 

têm se dedicado a experimentar com as possibilidades dessas novas tecnologias, 

adotando uma postura de exploradores diante de um novo universo, a maioria deles 

continua mais interessada em explorar os processos e novos procedimentos do que 

em obter resultados. O momento parece ser o da investigação de novas linguagens 

em detrimento da obtenção de produtos acabados. Como toda vanguarda artística, 

existe uma tendência forte do "mundo artístico estabelecido" em não olhar com bons 

olhos para esses experimentos e em questionar o seu valor poético (FRANCO et AL, 

2010, p.6).  

Um dos grandes problemas e dilemas da arte nesse contexto hiperinformacional 

high tech é a tendência a uma supervalorização do aparato tecnológico em 

detrimento da poética artística - do sensível que realmente importa em uma obra de 

arte. As tecnologias vivem uma sanha insana de rápida obsolescência, criadas pelas 

multinacionais visando lucros, mas mascaradas como necessidades. Seduzidos pelo 

marketing massivo, muitos artistas que se utilizam das novas tecnologias caem na 

armadilha de renderem-se aos novos gadjets e a sucessão interminável de modelos 

de aparelhos, novos softwares e novas funcionalidades que na verdade tornam 

todos os aparatos tecnológicos anteriores obsoletos, condenando inclusive  as obras 

de arte e tecnologia a uma vida útil extremamente efêmera, e praticamente 

impossibilitando a manutenção de acervos de arte e tecnologia.  

 

Infelizmente poucas são as obras que refletem sobre essa sanha desenfreada de 

obsolescência programada, em que mesmo os artistas tornam-se simples 

demonstradores de novos produtos, sem a mínima capacidade de questionar e 

refletir sobre os meandros e o contexto de produção das suas novas “caixas-pretas” 

(FLUSSER, 1985) hipertecnológicas.  

O problema para o artista que se limita a manipular instrumentos se 
não inteligentes, pelo menos oriundos das tecnociências, é o de 
mudar a destinação originária desses modelos [...] de transformar as 
certezas das ciências em incertezas da sensibilidade, em gozo 
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estético, e esse excesso de clareza, em sombra (COUCHOT, 1993, 
p. 46). 

Mas mesmo diante dessa hedionda armadilha tecnológica, muitos artistas têm 

conseguido manter a poética em detrimento dos dispositivos, subvertendo esses 

novos meios e maravilhando-nos com obras sensíveis.  São aqueles que 

conseguem resistir à sedução constante da sucessão instantânea de novos aparatos 

tecnológicos e olham através e para além deles, refletindo sobre o custo socio-

ambiental desses objetos e suas implicações culturais. 

No contexto relacional entre arte, tecnologia e consumo é possível 
identificar, na consolidação do projeto da modernidade, a vinculação 
ao novo em detrimento do que é antigo ou ultrapassado. Ao traçar o 
histórico do termo “moderno” na obra Moderno – Pós-moderno: 
modos & versões, José Teixeira Coelho Neto (1995, p.18) nos 
remete à França medieval, onde havia, nalgumas cidades, 
magistrados que auxiliavam o “prefeito”, tratando de assuntos de 
polícia, ordenamento da vida comunitária, etc. Estes denominavam 
enquanto “modernos” os magistrados recém-eleitos ou indicados, e 
“antigos” aqueles que terminavam o cumprimento do mandato. Ou 
ainda, de acordo com Mike Featherstone (1995, p. 21) “[o] uso 
francês de modernité assinala uma experiência de modernidade, na 
qual esta é vista como uma qualidade da vida moderna, induzindo 
um sentido da descontinuidade do tempo, de rompimento com a 
tradição, o sentimento de novidade e sensibilidade para com a 
natureza contingente, efêmera e fugaz do presente”. O moderno, 
portanto, pode ser visto como a eterna busca pelo novo, ou o original 
(FRANCO et AL, 2010, p.8) 

 

A busca desenfreada por essa novidade está no cerne da concepção hipercapitalista 

de “obsolescência programada”. A renovação emergente de bens de consumo 

aparentemente duráveis movimenta as economias globais e alimenta os parques 

industriais, gerando mais degradação planetária e acelerando a iminência da sexta 

extinção em massa. A instalação interativa La Vero, detalhada nos próximos tópicos, 

foi gerada pela indignação e reflexão sobre esse contexto socioeconômico 

contemporâneo e suas consequências.  

 

Proposição poética e descrição técnica da instalação interativa La Vero 
 

Como foi argumentado até aqui, uma das regras básicas do mercantilismo global é a 

curta e pré-determinada duração dos produtos. Encurtar a durabilidade de um 

produto e propor sempre novos modelos estéticos para ele, implicará em sua rápida 
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e desejável substituição. Esse fenômeno contemporâneo da produção industrial 

tornou-se tão comum que foi até batizado na língua inglesa de designed to fail 

(projetado para falhar). Com os constantes avanços na capacidade de 

processamento de informação e armazenamento de dados dos artigos eletrônicos, 

surge e se expande um mercado direcionado à produção e ao consumo desses 

gadgets, produtos com uma vida útil muito curta, e com funcionalidades duvidosas, 

não testadas adequadamente. Desenvolvidos em sua maioria com a utilização de 

insumos não degradáveis, estes produtos, quando descartados sem os devidos 

cuidados, produzem resíduos tóxicos e posterior contaminação. Essa toxidade dos 

produtos, aliada ao seu alto custo de produção para a biosfera têm sido 

completamente ignorados pelas grandes fabricantes. Um exemplo contundente são 

os formatos de armazenamento de dados que tornam-se obsoletos em poucos anos, 

ou meses até. 

 

A instalação interativa La Vero reflete sobre a obsolescência programada dos 

suportes de armazenamento de dados, tornando milhares de acervos inacessíveis, 

gerando lixo tecnológico e altos custos para a natureza. Isso contribui para a 

destruição dos biomas globais na busca por fontes de energia para sustentar o 

hiperconsumo. Nos últimos 20 anos os dispositivos de suporte de dados magnéticos 

K7, videocassete (VHS), disquete (floppy-disk) de 5,24/3,5 polegadas e zip drive 

tornaram-se obsoletos.  

 

Cada dia é mais difícil encontrar os drives/aparelhos que permitam sua leitura, eles e 

suas mídias tornaram-se lixo sem destinação certa. A “informação” rende-se ao 

consumo, ele dita as regras e utiliza-se do discurso da “novidade tecnológica”. 

Diante disso, como destaca o biólogo James Lovelock (2010), a biosfera vive um 

processo de falência. La Vero utiliza-se de 4 suportes obsoletos de informação para 

denunciar a obsolescência programada e seus custos para a natureza, focando a 

destruição gradativa do bioma brasileiro Cerrado perpetrada pelas invasivas 

plantações de cana visando a produção de biodiesel e também o plantio de soja 

transgênica e a criação de pastagens extensivas para gado.  
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A obra instaura-se a partir de um aparato simbólico. No museu de arte, dentro de 

uma caixa de acrílico, trancado com 10 cadeados, um disquete é colocado à venda 

para qualquer interessado que se disponha a pagar o valor de €666,00 para 

conhecer a verdade, La Vero, em esperanto. No disquete está gravada a imagem de 

um QRcode que leva a um endereço web com coordenadas geográficas e um mapa 

escrito em esperanto de onde se encontra enterrado outro disquete de zip drive – 

numa plantação de cana no estado de Goiás/Brasil. O zip drive levará às 

coordenadas de uma fita VHS e esta a uma fita K7 enterradas em plantações de 

cana dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso (Figuras 01 e 02). A K7 traz uma 

gravação de voz em esperanto que aponta as coordenadas geográficas do museu 

onde a obra está exposta, demarcando o ouroboros intermitente do consumo em 

detrimento da informação. 

Figura 01 – VHS, Disquete de 3,5 polegadas, K7 e disquete de Zip Drive: suportes obsoletos 
utilizados para armazenar os dados sigilosos da obra, foto de Edgar Franco 

 

Essencialmente, como dito, a obra instalada consiste simplesmente da caixa de 

acrílico transparente hermeticamente fechada com 10 cadeados, contendo em seu 

interior o disquete com a palavra La Vero escrita em sua etiqueta e ainda com uma 

etiqueta de preço indicando o valor de €666,00 (seiscentos e sessenta e seis euros) 

(Figura 03).  
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Figura 02 – Disquete de Zip Drive, fita VHS e fita K7 prontos para serem enterrados em plantações de 
cana, soja e pasto dos estados brasileiros de Goiás,  Mato Grosso e Minas Gerais,  onde se encontra 
em maior quantidade o bioma Cerrado e que estão sofrendo com grande devastação, foto de Edgar 

Franco 
Um dos desdobramentos da obra são os endereços web na internet que podem ser 

acessados através do Qrcode que está gravado no disquete, nesse endereço 

encontram-se as coordenadas geográficas e um mapa detalhado do local em que 

está enterrado o zip drive, o mapa é em esperanto, a língua da obra, ironicamente 

ela foi criada para unir os povos, mas hoje os povos são unidos pelo ato de 

consumir. Os demais itens físicos que compõe o trabalho, o disco de zip drive, a fita 

K7 e a fita de videocassete foram enterrados respectivamente em uma plantação de 

cana, em uma pastagem, e em uma plantação de soja, nos estados brasileiros de 

Goiás, Minas Gerais, e Mato Grosso, principais áreas do bioma brasileiro Cerrado. O 

zip drive foi enterrado nas cercanias de Goiânia, estado de Goiás em uma extensa 

plantação de cana de açúcar visando a produção de biodiesel; e a fita K7 foi 

enterrada em um pasto  de criação extensiva de gado nas cercanias da cidade de 

Ituiutaba, estado de Minas Gerais; já a fita de videocassete foi enterrada em uma 

plantação de soja transgênica nas cercanias da cidade de Sorriso, no estado do 

Mato Grosso (Figura 04).  

O enterro das mídias foi realizado de forma clandestina nesses locais, envolvidas 

em um saco hermeticamente fechado e inseridas em uma pequena caixa de papelão 

reforçado, as coordenadas para encontrá-las só podem ser obtidas nas próprias 

mídias, a começar pelo disquete trancado na caixa de acrílico no espaço expositivo. 

O curador da exposição detem consigo os cadeados que abrem a caixa de acrílico,  

na probabilidade quase impossível de alguém pagar pelo disquete que está na caixa 

para desvendar o mistério que ele engendra. Caso isso aconteça o valor será 
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destinado a organizações que se propõe a preservar o bioma Cerrado, o de maior 

biodiversidade do planeta e quem vem sofrendo impiedosamente com o avanço das 

plantações de cana e soja transgênica, e com o desmatamento para a criação de 

pastagens.  

 

Em La Vero a interatividade plena com a obra depende da disponibilidade do 

interator em adquirir o disquete e possuir o drive decodificador para visualizar a 

imagem em Qrcode que ele armazena, a fruição completa também dependerá de 

que ele tenha um drive para zip drive, um toca fitas e um aparelho de vídeo-cassete, 

suportes de armazenamento de dados que tornaram-se obsoletos e sem destinação 

certa, virando lixo tóxico para o planeta; e finalmente que siga as coordenadas 

geográficas armazenadas nas mídias para desenterrá-las, tendo inclusive a 

experiência de vislumbrar a degradação in loco. Os demais interatores poderão usar 

um Qrcode impresso, disponibilizado fora da caixa, para acessarem um blog que 

explica o conceito da obra. 

 

 
Figura 03 – O disquete de 3,5 polegadas em caixa de acrílico trancado com 10 cadeados e sendo 

colocado à venda por €666,00. Ele armazena a imagem do QRcode que leva às coordenadas 
geográficas e a um mapa detalhado do local em que o disco de Zip Drive foi enterrado 
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Figura 04 – Mapa do Brasil demarcando os estados de Mato Grosso (MT), Goiás (GO) e Minas 

Gerais (MG), e os locais aproximados onde as mídias foram enterradas. As coordenadas exatas só 
podem ser obtidas nas mídias que compõem a obra La Vero. 

 

La Vero: Contexto expositivo 

Em 2009  o artista Edgar Franco trancou um celular em uma caixa com cadeados 

para criticar o culto à telefonia móvel e a obra Immobile Art, exposta no MIS-São 

Paulo, foi destaque em matéria no Jornal Folha de São Paulo. Dessa vez ele trancou 

um disquete em uma caixa acrílica com 10 cadeados, mas objetivando refletir sobre 

a obsolescência programada e a devastação do Cerrado, na nova instalação 

interativa La Vero. A obra foi exposta no Museu Nacional da República, em Brasília, 

no contexto da exposição internacional EmMeio#8, que aconteceu de 4 a 30 de 

outubro de 2016. A mostra de arte e tecnologia teve como curadoras as artistas e 

pesquisadoras Prof. Dra. Tânia Fraga, Prof. Dra. Maria Luíza Fragoso (UFRJ) e Prof. 

Dr. Suzete Venturelli (UnB). 
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Figura 05 - La Vero exposta no Museu da República durante a exposição internacional EmMeio#8. 
Foto de Edgar Franco 

 

A obra ocupou um espaço no saguão de entrada do espaço expositivo destinado à 

exposição EmMeio#8, no Museu da República, em Brasília (Figuras 05 e 06). A 

Exposição de Arte e Tecnologia EmMeio#8.0 apresentou trabalhos artísticos 

resultantes de pesquisas realizadas nos principais laboratórios de pesquisa em arte, 

ciência e tecnologia das Universidades Federais e Estaduais Brasileiras, além de 

convidados do exterior. A exposição foi parte indissociável do 15° Encontro 

internacional de arte e tecnologia (#15.ART), os trabalhos foram selecionados a 

partir de publicação de edital.   

 

Durante a recepção da obra, alguns dos interatores de La Vero questionaram o valor 

cobrado pelo disquete. Para Edgar Franco, a quantia é uma forma de ironizar o que 

a humanidade, representada pelos líderes globais - os donos das megacorporações 

multinacionais indutoras de hiperconsumo - têm feito ao planeta, depredando-o 

impiedosamente em busca do lucro desmedido. Assim, o número icônico 666, que 

simboliza a besta apocalíptica bíblica, refere-se na verdade à espécie humana que 

está cavando sua própria sepultura ao eleger o hiperconsumo, o lucro e a 

obsolescência programada como formas de atuar em Gaia.  
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Figura 06 – La Vero ocupando o saguão de entrada dxa exposição  EmMeio#8, no Museu da 
República, em Brasília. Foto de Edgar Franco 
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