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RESUMO 
As linhas de fomento da produção em Arte e Tecnologia e os esforços de formação de um pú-
blico específico parece ter sido uma política equivocada. Instituições que antes encabeçavam 
curadorias, e editais na área, cessaram a promoção de eventos em Arte e Tecnologia alegando 
que a Arte Contemporânea incorporaria as novas tecnologias também.  Dos espaços de exper-
imentação dos softwares livres e dos sofisticados aparatos e softwares proprietários dos Me-
dialabs passamos para a produção viral de Memes com a Lava-Jato. A princípio este seria o 
reflexo de uma cultura da idiotice. Entretanto, além de monetarizar a atenção, esta produção dá 
uma dimensão política à mídia digital no Brasil que deveria ser curada.  
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ABSTRACT 
The lines of fostering the production of Art and Technology and the efforts of forming a special 
public  seem to have been a misguided policy.  Institutions that formerly headed curatorships, 
and grants in the area, after years  ceased to promote events in Art and Technology alleging 
that Contemporary Art would also incorporate new technologies as well. From the experimental 
spaces of free software and from the sophisticated gadgets and proprietary software of the Me-
dialabs, we moved to the viral production of Memes with the Lava-Jato. At first this would be the 
reflection of a culture of idiocy. However, in addition to monetizing the attention, this production 
shows a political dimension to digital media in Brazil that should be curated. 
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O desafio de escrever um artigo sobre arte e tecnologia no Brasil hoje me colocou di-

ante de um dilema: reescrever uma linha do tempo cronológica de eventos e artistas 

pioneiros relacionados à produção de uma arte digital, cibernética, robótica, das “redes 

telemáticas”, etc., ou escrever sobre arte e tecnologia pelo viés da apropriação da cul-

tura digital? Fazer uma tal linha apontando para o avanço das tecnologias consideran-

do apenas as obras e suas interfaces e ignorando as propostas virais, sem destacar o 

acesso da população em geral a estas, não só como público,  mas como produtores 

ativos de sentido, seria hoje um trabalho pouco motivador além de cheio de lacunas.  

A maior dificuldade é fixar critérios para normatizar a taxonomia de um campo 

movediço, visto a linha do tempo de eventos de arte e tecnologia desenvolvida no 

mapeamento realizado por Silvia Guadagnini que considerou a produção até o ano de 

2007, quando defendeu sua dissertação. O destaque em sua cronologia foi o papel da 

Bienal de São Paulo, além de outros eventos de Arte e Tecnologia como os do Itaú 

Cultural, o Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia, o Festival Internacional  de Lin-

guagem Eletrônica, FILE, o Festival de Arte Eletrônica do Video Brasil, os Encontros 

Internacionais de Arte e Tecnologia de Brasilia, e a Bienal do Mercosul. Para falar de 

instalações e trabalhos com as mais variadas interfaces, Silvia usou as seguintes taxi-

onomias: Realidade virtual, Arte transgênica, Instalações interativas, Web art, Vida arti-

ficial, Robótica, Telepresença e Redes telemáticas,  Instalações Multimídia. Ficaram 

fora de sua linha do tempo os eventos que focaram a tecnologia móvel, Mobilefest e 

Vivo Art.Mov. E outros que relacionavam arte e ciência ou arte tecnologia e sociedade.  

Desde sua inauguração em 1951 a Bienal de São Paulo contribuiu para a difusão da 

arte e tecnologia e para  a formação do público com curadorias especiais, e exibindo 

obras importantes na linguagem. Como é conhecido, o trabalho de Abraham Palatnik, 

Aparelho Cinecromático de 1949, foi primeiramente recusado por não se adaptar as 

categorias pré-fixadas da edição da Bienal de 1951, e depois premiado com menção 

especial do júri. Sua contribuição a este campo se deu em inúmeras edições. Como a 

X Bienal de 1969 que tinha uma seção de Arte e Tecnologia. No ano da X Bienal de 

1969 aconteceu o evento “Computer Plotter Art”, quando Waldemar Cordeiro exibiu seu 
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trabalho realizado em colaboração com Giorgio Moscati. Na seguinte,  a da XI de 1971 

contou com a primeira mostra de vídeo organizada por Walter Zanini (ano no qual foi 

realizada a Arteônica organizada por Waldemar Cordeiro). Vemos nos anos subse-

quentes a continuidade do propósito de discutir Arte e Tecnologia. A XII de 1973 contou 

com curadoria de Vilém Flusser e Fred Forest; a XIII de 1975 também com curadoria 

de Vilém Flusser trouxe Nam June Paik, Wolf Vostell e Andy Wharhol; a XIV de 1977 

teve seção de video arte; a XV de 1979, exibiu a mostra de Arte Holográfica;  a XVI de 

1981, mostrou a Arte Postal sob a curadoria de Júlio Plaza; a XVII de 1983 contou com 

a mostra de Arte e Videotexto também curada por  Julio Plaza. Mesmo priorizando a 

volta da pintura gestual de grande formato da corrente Neoexpressionista, o que pare-

cia ser uma rejeição a uma vertente mais tecnológica, a XVIII Bienal de 1985 não deix-

ou de dar espaço à  Música Eletroacústica na curadoria de Anna Maria Kieffer e consul-

toria de Conrado Silva, exibindo também as Eletroperformances de Guto Lacaz,  dele-

gando a curadoria de Videoarte a Jorge Glusberg, trazendo a obra do artista Stelarc 

dentro da curadoria Entre a Ciência e a Ficção,  e no Evento Paralelo, chamado Arte e 

Vida destacando as experimentações sonoras de John Cage. A XXI de 1991 mostrou a 

instalação de Diana Domingues e o projeto Refluxo de Artur Matuck, um projeto unindo 

vários pontos interconectados telematicamente. 

No levantamento de 2007 de Guadagnini as Residências Artísticas do setor eram qua-

se inexistentes. As plataformas de arte e ativismo e meio ambiente na intersecção da 

arte/ciência/tecnologia e sociedade como o Tropixel, apenas se delineavam. O Tropix-

el, impulsionado por Felipe Fonseca, Karla Brunet e Raquel Rennó, é um dos desdo-

bramentos nos trópicos do Festival Pixelache que ocorre principalmente na Finlândia e 

países do Mar Báltico (Piksel-Noruega, Pixelazo-Colômbia, Mal Au Pixel-França e 

Canadá, Afropixel-Senegal). 

Depois de 2007 a Arte e Tecnologia no Brasil parecia estar vivendo uma efervescência 

com seminários estaduais em 2008, consolidação de diagnósticos de produção, fomen-

to e distribuição em 2009, e previsto para o ano de 2010  a implementação dos planos 

setoriais elaborados pelos municípios e estados com ampla participação dos artistas. 
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Na segunda Conferência  Nacional de Cultura de 2010 já tínhamos criado a área de 

Arte Digital dentro do Ministério da Cultura e  discutido as políticas e o fomento no Pla-

no Nacional de Cultura (PNC) do Ministério da Cultura (SILVA, 2014). Surgiram os pon-

tos de cultura tecnológica como espaços de experimentação e compartilhamento do 

conhecimento, os PONTOLABS, os Espaços.BR, que defendiam o desenvolvimento do 

software livre e compartilhamento dos recursos tecnológicos, e os também Medialabs 

ligados a museus, como o LABMIS, do Museu de Imagem e Som de São Paulo, e a 

Instituto Culturais como o Itaúlab, ou a universidades como  o Medialab da UFG, que 

exigem uma estrutura mais sofisticada de equipamentos como ilhas de edição, escaner 

e impressoras 3D, desenvolvedores e programadores contratados, e softwares quase 

sempre proprietários. Se somaram a estes eventos os festivais de software livre, fo-

cando  emergencialmente o letramento digital. Ficando assim, cada vez mais difícil ter 

uma normativa para a taxonomia, já que estes pontos de cultura e o uso de gambiarras 

expandiam as categorias. 

O futuro que o passado não previu 

Hoje, as Casa Brasil e Pontos de Cultura são prédios abandonados. No Ministério da 

Cultura a prioridade do software livre foi abolida. Os Medialabs em sua maioria fecha-

ram por falta de verba. Os ainda abertos Hacker Spaces ficam à margem e não se 

impõem como centros de produção, por ter sua população flutuante. A retomada de 

eventos privilegiando as linguagens cibernéticas pelo Itaú Cultural não modifica a cena, 

como a exposição Consciência Cibernética de junho de 2017. Ao lado das obras de 

artistas internacionais convidados, figuram as produzidas pela Equipe do Itaúlab. De-

pois de anos de investimento reeditando eventos internacionais de arte e tecnologia, 

com seis  edições do Emoção Art.Ficial entre os anos de 2002 a 2012, além de editais 

de fomento à produção de arte e tecnologia no país, como o programa Rumos Arte e 

Tecnologia criado em 1999, o Itaú Cultural anunciou que já não se justificava o 

destaque para a produção da arte digital, e de exposições que focassem isoladamente 

as linguagens digitais e  cibernéticas. Além da modalidade destas exposições ser muito 

dispendiosa pelos equipamentos e manutenção, a atual arte contemporânea incorpo-
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raria em sua produção a linguagem digital e analógica sem diferenciação, segundo o 

instituto. 

As tecnologias se tornaram acessíveis à maior parte da população, pelo uso massivo 

de celulares, impulsionadas pela privatização das empresas de telecomunicação e 

concorrência das operadoras de banda larga. Com aplicativos como “coisas” prontas e 

câmeras simples, acesso à rede WIFI que permitem a postagem nos espaços com-

partilhados das redes sociais, seu uso foi muito mais disseminado entre várias classes. 

Mesmo que dos espaços de experimentação passamos ao uso massivo de templates 

pré-fabricados, o improvável aconteceu. Embora não tenha dimensionado a tecnologia 

como ferramenta política quando finalizei meu doutorado em 2003, dissertei que “à me-

dida que as tecnologias ficassem mais acessíveis a um grande público certamente  os 

formatos seriam outros” (ARAUJO, 2005).  De que vale falar ao telefone, estabelecen-

do uma comunicação dialógica e síncrona, se não conseguimos mudar a estrutura das 

plataformas de comunicação? Na balança entre produção e consumo perman-

eceríamos como consumidores de produtos fechados como plataformas comunicacion-

ais, sem interferir quanto ao desenvolvimento tecnológico e possibilidades de Design 

de interação. Hoje a produção de arte digital não se restringe  apenas ao interesse 

museológico com suas diretrizes exibitivas, nem somente é produzida por “artistas” le-

gitimados pelo circuito, quase sempre oriundos de uma classe letrada e universitária. 

Isto ficou evidente na manchete de Maria Martin no jornal El País (MARTIN, 2017) so-

bre a situação política brasileira, que chamou a atenção para a instituição de Memes da 

universidade Federal Fluminense. Segundo a autora quando nenhuma instituição no 

país parece estar respondendo em sua funcionalidade, o Museu de Memes parece ser 

a única  que tem um norte e responde a todo o vapor. Esta afirmação me impulsionou a 

olhar a produção de arte e tecnologia no Brasil pelo viés das emergentes produções 

virais da cultura digital. 

Dois contrapontos da economia da atenção 

Sob Guarda, hoje alojada no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, e a dos Memes 

“guardados” no Museu Virtual dos Memes da Universidade Federal Fluminense, UFF. 
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Apesar de inexistir na  exposição Sob Guarda, divulgada nas mídias como “ Coleção 

Lava-Jato”, uma obra sequer de arte digital, o que elucida o quanto o mercado de arte 

não absorve a arte digital como valor econômico, ambas se inserem na economia da 

atenção replicando o caos político. Estas duas exposições tornam visível os atritos en-

tre a arte convencional “protegida” pelas paredes e a arte digital que se “expõe” nas 

deambulações da rede. 

Ao contrapô-las submergem inusitados destaques fora os quesitos da produção da ar-

te, da preservação de obras com suportes diversos, da distribuição, etc.: o estatuto le-

gal da guarda; o direito ao uso de imagem; a criminalização pelo uso da imagem; o 

mercado de arte; a atribuição de autoria;  a falsificação da cópia; a lavagem de dinhei-

ro; o colecionismo privado e o colecionismo público, e o a ser desenvolvido colecionis-

mo anônimo; a divulgação  tradicional e em rede viral; a cibervigilância. Invocam mais 

além outras questões sobre a formação de expertise e a possível grade curricular nas  

universidades para a profissionalização do circuito e suas lacunas, quanto a identifi-

cação e valoração da obra,  a economia gerada pela atenção e pelo mercado de arte, a 

normatização judicial em âmbito nacional e internacional relativa aos contratos de ex-

posição, regulamentação alfandegária quanto ao translado de obras, seguro de obras, 

etc. 

Sob Guarda  expõe 38 obras  dentre as 200 apreendidas de colecionadores, altos ex-

ecutivos de grandes corporações brasileiras investigados pela operação Lava-Jato. 

Pela reportagem de Cristina Aragão, do dia 16 de março de 2015 para a Globo News, a 

apreensão de 130 obras-de-arte na casa de Renato Duque teria superado todas outras. 

A  popularmente conhecida “Coleção Lava-Jato”, que leva o nome da investigação 

criminal,  implica uma dupla cumplicidade. A entre as instituições de arte e artistas de 

um mercado emergente com a lavagem de dinheiro, o que é ilícito, mas também a 

cumplicidade da Polícia Federal e do Museu ao expor obras “confiscadas” de coleções 

privadas, como crédito de dívida à União, que são arquivos de investigação criminal. 

Conforme o texto do site do museu: “O MON foi a instituição escolhida pela Justiça 

Federal para abrigar as obras apreendidas na Operação Lava Jato, deflagrada em 
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março de 2014. A escolha foi pelo fato de o museu apresentar espaço técnico adequa-

do para preservação e conservação de obras de arte. De acordo com a diretora-

presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika, „o museu cumpre a sua missão 

no sentido de preservar e abrigar coleções de arte e também democratizar seu acesso 

aos visitantes‟. As obras estão passando pelo processo de quarentena, higienização e 

limpeza no espaço da Reserva Técnica, e estão sob guarda do MON até decisão de-

finitiva da Justiça Federal”. Já a informação do video reportagem da Globo News diz: 

“O Globo News Especial teve acesso à reserva técnica do museu Oscar Niemeyer, em 

Curitiba, onde estão guardadas as obras de arte apreendidas na Operação Lava-Jato. 

Os repórteres Cristina Aragão e Murilo Salviano mostram como está sendo feito o tra-

balho dos peritos para validar as obras. O destino final dessas obras - mais de 200 - 

ainda está indefinido”. Para garantir auxílio de profissionais especializados, reserva 

técnica, e evitar a deterioração das obras, qualquer outro Museu poderia ter sido es-

colhido. Mas a escolha tem um apelo midiático, por estar sitiado na mesma cidade 

onde a operação Lava-Jato deste tem seu centro de ação. Destas divulgações do MON 

e do Globo News destaco os verbos “higienizar” e  “validar” e os profissionais en-

volvidos: investigadores da Polícia Federal, “peritos” e “Equipe Técnica”, ao invés de 

curadores e artistas. A valoração subjetiva sem parâmetros verificáveis com grande 

flutuação  em um curto espaço de tempo fez da aquisição de obra de arte um meio 

usual da lavagem de dinheiro. Segundo o investigador Fabio Salvador este tipo de 

aquisição se dá por ser difícil a averiguação de autoria, e a quase indistinção entre a 

obra verdadeira e a falsa.  O mercado de arte segundo Fausto de Santics, outro inves-

tigador federal, impõe suas próprias regras. A obra de arte é facilmente transportável e 

não chama a atenção como a aquisição de um iate. Mas para o circuito de arte, e o 

grande público, interessaria se estas obras fossem “curadas”, tecendo várias relações 

do contexto político social, além de estético, justapondo os artistas colecionados, a mí-

dia e suporte das obras, as técnicas utilizadas, e por fim onde foram adquiridas.  Algu-

mas perguntas pairam sob a exposição Sob Guarda: Qual foi o critério que a equipe 

técnica seguiu para a escolha das obras em exibição? Estas obras expostas, antes de 

formarem uma tal coleção Lava-Jato, fazem parte do arquivo de investigação criminal 
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com prováveis repercussões na esfera judicial. Não poderiam então receber o nome de 

coleção. Qual o amparo legal para o museu, em acordo com a polícia federal, exibir o 

arquivo de obras que pertencem a um proprietário individual e que foram confiscadas 

por estar este indivíduo sendo processado por corrupção? Jocoso é o fato do Museu 

Oscar Niemeyer prestigiar em seu nome o arquiteto que o desenhou, Oscar Niemeyer, 

conhecido internacionalmente como um arquiteto de esquerda. E a mensagem da  ex-

posição ao público que a visita é negativa sobre o circuito de arte. Não prestigia os 

artistas ali representados e nem o grande arquiteto. 

A exposição do Museu Virtual de Memes, em contraponto, também não tem curadoria 

assinada. Nos Memes já está implícito que eles possam ser manipulados e recriados 

infinitamente. Porém a “posse” e o direito de exibição dos Memes neste caso é ques-

tionado. São passíveis de criminalização além dos criadores, os usuários e internautas 

que os veiculam nas redes sociais, as quais pertencem. Segundo a Produção e de 

Divulgação de Imagens da Presidência da República que libera imagens  do presidente  

para download há restrição do uso destas imagens. Apenas é permitido para ações 

governamentais, sendo para qualquer outro uso necessário a autorização prévia, por 

parte da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Esta exigência pretende 

justamente barrar, e criminalizar o uso de imagem do presidente na onda de Memes 

(LIMA, 2017) que eclodiu com a crise dos últimos anos. 

Como não ser visto 

A comunicabilidade das pessoas e objetos deixa traços. No caso das obras de Sob 

Guarda, os traços a serem apagados são os do dinheiro para efetuar o pagamento da 

obra, no dos Memes, o dos autores e possíveis re-criadores, e simultaneamente o dos 

usuários que postaram estes Memes.  

Para a artista Hito Steyerl somente o que consta do banco de dados e pode ser captur-

ado como imagem, e representado, existe como real. Em seu vídeo How not to be 

seen. A fucking Didatic Educational. Mov File. a artista ensina como driblar  o padrão 

de resolução das imagens digitalizadas e apagar sua imagem diante das câmeras. A 

resolução do mundo enquanto imagem e o padrão são o  que determina a visibilidade 
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dos objetos e pessoas. O que não atende à resolução da câmera, não é visto. De tem-

pos em tempos a correspondência entre 1 pixel e o padrão físico é redefinida.  Con-

struído no deserto de California este padrão consiste em um alvo de resolução imagéti-

ca  para calibração das câmeras que fazem imagens aéreas. Em 1996 para a cali-

bração das câmeras dos satélites a relação se dava entre a área de 12 metros quadra-

dos que correspondia a 1 pixel. Com o avanço da tecnologia de captação de imagem a 

área hoje se tornou menor, sendo necessários apenas  3 metros para a correspondên-

cia de 1 pixel. Para nos tornar invisíveis diante das câmeras aéreas temos agora de 

ocupar uma área ainda menor que os 3 metros. Sua especulação irônica é a de que 

nossos celulares e câmeras sabem tudo sobre nós. As pessoas e objetos são reduzi-

dos a pixel, unidade reconhecível  pelo sistema de visualização de dados, e o dilema é 

se tornar invisível diante do escrutínio da câmera que tudo registra. Seu vídeo aponta 

não mais para tecnologias futurísticas, mas para as incorporadas no cotidiano. Na Pós-

Representação, a artificialidade da representação de um cotidiano encenado para as 

mídias sociais mostra que os indivíduos desejam viver conforme os templates, video-

games, as maquetes virtuais para vender condomínios. A mídia social, segundo a 

artista, muda o paradigma da representação para o da participação.  A imagem deveria 

ser vista não mais como uma superfície plana, mas em sua dinâmica como minúsculos 

impulsos elétricos que correm pela fibra ótica. As imagens se capitalizariam pela partic-

ipação, o que seria passível de ser mensurado com unidades de lúmen. Ao participar 

desta circularidade as pessoas estariam criando energia, e investindo energia 

(STEYERL, 2013). 

Curar o sistema 

Para a artista e crítica Olga Goriunova do leste Europeu com a valorização das novas 

mídias e o poder “democratizador”  das redes sociais, projetou-se também uma 

revolução cultural apostando que a política viabilizaria a interferência na esfera pública. 

Entretanto esta revolução nunca veio a se confirmar. As chances de um objeto cultural 

alternativo vingar são mínimas, visto que a produção de conhecimento hoje usa como 

medida de valoração os indicativos de fator de impacto da citação das publicações 

científicas pelo Journal Citation Report, JCR. Ou o ranqueamento do Google Scholars 
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que utiliza algoritmos que medem a importância de um publicação em termos 

numéricos pela participação massiva (GORIUNOVA, 2012). Embora novas formas de 

guerra sejam possíveis com o desenvolvimento de vírus, swarms, e outros formas de 

contágio, é ingênuo acreditar que as redes não sejam governadas e nasçam de 

encontros fortuitos entre diferentes agentes de maneira não consciente: “In their terms 

[Tarde, 2009; Sampson and Parikka 2009], network communication is not necessarily 

governed, commanded, and maintained, but happens as sets of semi- if not non-

conscious autonomous encounters  between agents of different orders” (GORIUNOVA, 

2012). 

Para Hito as democracias atuais disputam o público com as campanhas de 

“fidelizacão” na representatividade na política. E nestas campanhas o trabalho 

voluntário é essencial. Na “generosa contribuição”, a participação nas redes sociais 

curtindo e compartilhando nos exaure e coleta muitos dados de nossos hábitos e perfis, 

além de aumentar a desigualdade onde poucos se beneficiam do trabalho involuntário. 

O que parece uma interface amigável, é na verdade uma interface usurpadora pois 

fornece dados, e seu mecanismo valora os posts mais visualizados como uma cotação 

de moeda:  “It was clear to us that audience participation on this level was a tool of 

extraction and outsourcing, following a logic that has turned online consumers into 

involuntary data providers overall.[…] And I don‟t even want to mention likes, notes and 

shares, which are the child-friendly, sanitized versions of affect as currency” (STEYERL, 

2013). 

Memes e a capitalização da imagem na cultura digital 

A obra interativa O Valor da Arte, The Value of The Art, de Christa Sommerer e Laurent 

Mignonneau de 2010, fala justamente das estratégias para ganhar atenção e de como 

a atenção passou a ser uma moeda. Citando Michael Findley, os artistas colocam que 

o valor de uma obra arte é o resultado da combinação de vários fatores como as con-

dições históricas sociais (SOMMERER; MIGNONNEAU, 2015). Os artistas adquiriram 

uma pintura de paisagem marítma, Unruhige See, e a expuseram incorporando como 

parte do conceito da obra a atenção devotada a obra pelos visitantes, independente-
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mente da qualificação desta atenção, se proveniente do público leigo ou de especialis-

tas do circuito da arte. Acoplado a esta obra, um sensor de presença e um dispositivo 

que calcula quantos minutos de atenção os visitantes devotam ficando diante da obra, 

e uma impressora. À atenção é atribuída um valor de  “atenção” de 1 Euro para cada 

dez segundos, que se soma ao custo da aquisição da obra, ao desenvolvimento da 

interface, às horas de trabalho dedicado fixados em 60 Euros a hora, aos materiais im-

plicados em sua execução, mais o valor de translado dos artistas, custos com alimen-

tação e hospedagem, etc..  Este dispositivo como uma caixa registradora daquelas 

usadas em supermercado que imprimem a nota fiscal com o valor da compra, afere 

continuamente um valor que sempre cresce.  

A oscilação de valor de uma obra é normal para o mercado de arte. “According to 

Franck [George Frank], gaining attention is now becoming even more important than 

earning money” dizem Sommerer e Mignonneau por ser o valor final uma equação re-

sultante destes diversos aspectos de acumulação de capital. Se pensarmos na “Eco-

nomia da atenção e da informação” que afere a uma obra ou produto uma valoração 

crescente relativa à atenção que o trabalho ou o produto propicia, veremos que a 

“Coleção Lava-Jato” de Sob Guarda se capitalizou pela divulgação da mídia, e pode 

desta maneira, ser representante da cultura digital. A “Coleção Lava-Jato” está sendo 

capitalizada cada vez que o termo Lava-Jato sai na mídia, e o proprietário, Sr. Renato 

Duque, tem sua coleção hoje mais valorizada pela ampla cobertura de mídia do que 

quando esta foi apreendida pela Polícia Federal. Os Memes tiveram sorte similar. A 

cada nova notícia  de corrupção com os personagens já circulados dentre os Memes 

do Museu Virtual, este meme tem seu valor  acrescido. 

Nos Memes a aparência é de um não-profissionalismo e a participação re-encenada 

artesanalmente. São performados composicionalmente e conceitualmente unindo três 

elementos: humor, a estética do DIY (Do It Yourself) e uma simplicidade formal. “It is 

not only that a page is made, spread and enjoyed quickly, but it is enacted, and the be-

coming of an idiot, a false one, is tried-on, however hastily” (GORIUNOVA, 2012). Para 

o professor e um dos criadores do museu de Memes Victor Chagas, “os Memes são 



 

 
GUASQUE, Yara. Tecnologias da exaustão: memes e Lava-jato. Da passagem de glória, monetarização da atenção e 
o desenvolvimento da idiotice, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.2583-2595. 

2594 

criticados por serem peças rasas e superficiais”. Para Hito os Memes possuem um ca-

ráter viral. Imagens, palavras, pedaços de código viajam o globo em sua passagem de 

“glória”. Segundo Olga Goriunova, é a prática da idiotice: “New media idiocy here is 

both a new kind of idiocy and the development of idiocy as a dimension of digital media, 

both of which are joined together in union, as one is propelled, prompted and proceeds 

through the other (GORIUNOVA, 2012).” 

Unir a exposição Sob Guarda junto a dos Memes do Museu Virtual do Meme para falar 

de Arte e Tecnologia no Brasil parece frágil. A exposição Sob Guarda não mostra tra-

balhos de arte cibernética, e os Memes mesmo sendo produtos digitais, são dificilmen-

te aceitos no campo da “arte”, se inserindo melhor como produto da cultura digital. Dos 

espaços de experimentação passamos aos da crítica social. O que é um bom 

prognóstico para a linha do tempo de arte e tecnologia no Brasil, mostrando que a fase 

é de outra natureza de letramento. Com os Memes segundo Victor Chagas, professor e 

um dos criadores do museu de Memes, novos agentes foram incluídos no debate polí-

tico que antes não participavam. Levantar paradoxos é o campo expandido das curado-

rias de arte na perspectiva da curadora Joasia Krysa (2014). É preciso curar o sistema, 

problematizar as questões que surgem na sociedade, o que é mais do que nunca 

emergente no Brasil recente, e não apenas usar modelos curatoriais que replicam o 

sistema. Poderíamos ver nos Memes segundo Hito a passagem de glória, ou segundo 

Olga, o desenvolvimento da idiotice como dimensões inerentes à mídia digital. Mas 

acresce-se a estas os primeiros passos para a inusitada dimensão política. 
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